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 ראה פרשתדבר ל העמק

 פרק יא )המשך(

 

 כו  ,פרק יא

 : ְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְבָרָכה ּוְקָלָלה כו

פרשה זו יש לה שני משמעות בדברי רז"ל ושני הפירושים מוכחים בפשט . ראה אנכי וגו'

ברכות ואין כל ה הלקלל מתברכה וקלל ברכה אחת קוד איתא )לז,ב( בסוטה פ"ז. הכתוב

והכי מוכח . הר עיבלמבואר דמפרשי בברכות וקללו שבהר גרזים וב ,קודמות לקללות

הר ונתתה את הברכה על  כט(פסוק ) וקאמרה תורה הר עיבלו הר גריזיםמדסמיך פרשה ד

אבל . אנכי נותן לפניכם היינו שתאמרו בפיכם פירושו. וגו' הרי דבזה מיירי קרא גריזים

 ברכה וקללהמשעה שאמר הקב"ה ראה אנכי נותן לפניכם היום איתא  דב"ר )ד,ג( במדרש

הרי . אלא המצות עושות שלהן והעבירות עושות שלהן. שוב מפי עליון לא תצא הרעות והטוב

ראה )ל,טו( וכלשון הכתוב בפרשת נצבים  ,שתלוי במעשיכם - דמפרשי אנכי נותן לפניכם

מוכרח מדכתיב והקללה אם לא תשמעו  שופיראנכי נותן היום את החיים וגו' ע"ש וגם זה ה

עבודה כאן זה הפרט של  פירושוגו' ללכת וגו' והרי בהר עיבל נתפרש כמה דברים ואמאי 

 . המדרש דקאי לדורות ויבואר עוד לפנינו שופיראלא ודאי כזרה. 

לפרש לפי שאי אפשר ה תורה שיש כמה פרשיות מכאן ואילך והיינו דקרי לזה הספר משנ

 . בשני אופנים פשוטו אם לא

 

 כז  ,פרק יא

 : ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום 'הִמְצֹות -ַהְבָרָכה ֲאֶשר ִתְשְמעּו ֶאל-ֶאת כז

אלא משום שהקב"ה מסייע תחלה שנוכל לקיים המצות . אם תשמעו מיבעי. אשר תשמעו

איוב מי הקדמני בספר כתוב שאמר ה וכמו. ואח"כ אם שומעים דבר ה' הקב"ה מוסיף שכר

מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית וכן )ויק"ר כז,ב( ואמרו חז"ל במדרש . ואשלם

ג"כ מתת אלהים  נהאבל הטלית הראשו. אלא הזהיר במצות ציצית זוכה לטלית נאה. הרבה

 היא א"כ הברכה הוא כדי אשר תשמעו 

בסיני, משאמר הקב"ה הדבר הזה  רלעזא' אמר ר איתא דב"ר )ד,ג(ובמדרש  הרחב דבר:)

מאיליה הרעה באה על עושי הרעה אלא . באותה שעה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב

אלא משום . או הרע. ולא הטובות. ויש להבין אמאי כתיב הרעות והטוב. והטובה באה וכו'

. ליוןא"כ יוצא מפי ע. והיינו לפני המעשה כדי שיהא עושה. דטוב אחד הקב"ה נותן בחסדו

 . (. אבל אין שום פורענות ויסורין בלי עון
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 כח  ,פרק יא

ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם -ֱאֹלֵהיֶכם וְַסְרֶתם ִמן 'הִמְצֹות -ֹלא ִתְשְמעּו ֶאל-וְַהְקָלָלה ִאם כח

 : יְַדְעֶתם-ַהּיֹום ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶשר ֹלא

דעבירה . וסרתם מן הדרך וגו'איזו מצוה שתהא ויגיע מזה . לא מצות וגו'אם לא תשמעו 

 . לעיל ט"ז כמו שכתבתיגוררת עבירה 

 

 כט  ,פרק יא

ַהְבָרָכה -ָשָמה ְלִרְשָתּה וְָנַתָתה ֶאת-ַאָתה ָבא-ָהָאֶרץ ֲאֶשר-ֱאֹלֶהיָך ֶאל 'הוְָהיָה ִכי יְִביֲאָך  כט

 : ַהר ֵעיָבל-ְקָלָלה ַעלהַ -ַהר ְגִרִזים וְֶאת-ַעל

אמאי נצרך  ןכם לא שהיו ידועים בשמותם טרם שבאו ישראל לשם דא. הר גרזים הר עיבל

אלא הצווי היה להקרות שני הרים . והרי יכולים לחקור ולדעת. הכתוב לציין ולסמן המקום כ"כ

יה איפוא היו פליגי ג"כ א גמראציין הכתוב המקום וב משום הכיו הלזה באותו מקום סמוכים ז

 . שני ההרים

 

 ל , פרק יא

ֵהָמה ְבֵעֶבר ַהַּיְרֵדן ַאֲחֵרי ֶדֶרְך ְמבֹוא ַהֶשֶמש ְבֶאֶרץ ַהְכַנֲעִני ַהּיֵשב ָבֲעָרָבה מּול -ֲהֹלא ל

 : ַהִגְלָגל ֵאֶצל ֵאלֹוֵני מֶֹרה

 ראלא יש ולא מן הצד של ביאתם לארץ בצפון או בדרום. הלא המה וגו' דרך מבוא השמש

 . למערב

כדי שיהיו סמוכים לשני  )יהוש' ד,יט( קבע יהושע המחנה בגלגל משום הכיו. מול הגלגל

 . ההרים הללו

 

 לא  ,פרק יא

ֱאֹלֵהיֶכם נֵֹתן ָלֶכם וִיִרְשֶתם  'ה-ָהָאֶרץ ֲאֶשר-ַהַּיְרֵדן ָלבֹא ָלֶרֶשת ֶאת-ִכי ַאֶתם עְֹבִרים ֶאת לא

 : ּהבָ -אָֹתּה וִיַשְבֶתם

מעשה רבה זו בבואם גורם  המפרש כדי שיהי. לאיזה תכלית נצטוו לעשות כן. כי אתם וגו'

 . זכרון בנפש תפועלהכדרך כל פעולה במעשה  ,התרגשות הנפש

 

 לב , פרק יא

 : ֹוםַהִמְשָפִטים ֲאֶשר ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּי-ַהֻחִקים וְֶאת-ּוְשַמְרֶתם ַלֲעׂשֹות ֵאת ָכל לב

תורה שבע"פ הבאה ע"י חקים על פי  דקדוקי המצות. ושמרתם לעשות את כל החקים וגו'

 . ומשפטים אשר אנכי נותן וגו'
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 פרק יב

 א  ,פרק יב

ֱאֹלֵהי ֲאבֶֹתיָך ְלָך  'הֵאֶלה ַהֻחִקים וְַהִמְשָפִטים ֲאֶשר ִתְשְמרּון ַלֲעׂשֹות ָבָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתן  א

 : ָהֲאָדָמה-ַאֶתם ַחִּיים ַעל-ַהָּיִמים ֲאֶשר-ָכל ְלִרְשָתּה

המקרא החקים אלו  על זה ,א(לז)והובא בקידושין  )פיסקא נט( בספרי פירוש. אלה החקים

 . המדרשות היינו י"ג מדות שבהם מחוקקים את המקרא ודורשים

 . חקירת התלמודעל פי  אלו הדינים שיצאו. והמשפטים

 . זו משנה. אשר תשמרו

ויש בזה הלשון שתי כונות . משנה מביא לידי מעשה )קידושין שם( ופרש"י. זו מעשה. לעשות

ועיקר פרשה זו . היינו גם מעשה בפועל גם מעשה שהוא החקירה לעשות דינים מחודשים

 פרשהוהכונה דכל המבואר ב. כל הימים אשר אתם חיים על האדמההפסוק באה בשביל סוף 

התורה ולא ככל המצות שבאים במקרה על פי  ארץ ישראלינהגו בזו הוא הנהנה תדירית איך 

בזה היה תלוי הליכות  כז(-)פס' ו זו פרשהעסק הקרבנות שב מה שאין כן. או בזמנים ידועים

 . זה נקרא כל הימים אשר אתם חיים. ארץ ישראלחיי ישראל ב

יה במדבר גם ממנהג ישראל שה. שלהם עבודה זרהל ע"הובאשר היה משונה גם ממנהג או

על פי  וגם זה היה בא אחר החקירה. הוצרך להזהיר ולפרש באר היטב ההבדל שבהםעל כן 

 . לדעת שום מעשה אי אפשרהחקים והמשפטים דבלי תורה שבעל פה 

 

 ב  ,פרק יב

-ם ֶאתָשם ַהגֹויִם ֲאֶשר ַאֶתם יְֹרִשים אֹתָ -ַהְמקֹמֹות ֲאֶשר ָעְבדּו-ָכל-ַאֵבד ְתַאְבדּון ֶאת ב

 : ֵעץ ַרֲעָנן-ַהְגָבעֹות וְַתַחת ָכל-ֶהָהִרים ָהָרִמים וְַעל-ֱאֹלֵהיֶהם ַעל

ו' ואילך איך ינהגו בקרבנות  פסוקשהוא מ פרשהקודם שבא לעיקר ה. אבד תאבדון וגו'

 עבודה זרהשהארץ מלאה גילולי  מןזל שהרי כעבודה זרה. הזהירה תורה לטהר את הארץ מ

את השכינה  תמסלק עבודה זרהד. חירה עושים את המיועד לפעולתםאין הקרבנות בבית הב

כמבואר לעיל ז' ה' כי אם  עבודה זרהשכבר נזהרו בשעת מלחמה לאבד  אף על פיו. מן הארץ

הוזהרו על כן . הרי נשאר מקומות שלא הגיע לידם בשעת כבוש מכל מקוםכה תעשו להם וגו' 

 עבודה זרה. ץ מטומאת שאחר כבוש וחלוק יהיו עסוקים לטהר את האר

 

 ג  ,פרק יב

ַמֵצבָֹתם וֲַאֵשֵריֶהם ִתְׂשְרפּון ָבֵאש ּוְפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם -ִמְזְבחָֹתם וְִשַבְרֶתם ֶאת-וְִנַתְצֶתם ֶאת ג

 : ַהָמקֹום ַההּוא-ְשָמם ִמן-ְתַגֵדעּון וְִאַבְדֶתם ֶאת

איתא צות גדוע עתה תשרפון וכדמה שהיה בשעת כבוש רק מ. ואשריהם תשרפון באש

 . גדע ואח"כ שרוף ,ב(מה)בעבודה זרה 
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מה שנמצא אחר כבוש וחלוק ויש מהם ניכרים שהם חדשים ואינם אשרה . ופסילי אלהיהם

 . )נג,א(איתא בעבודה זרה דמהני ביטול כד. תגדעוןעל כן . דמשה

הביא  על זהו. מקרא פסילי אלהיהם תשרפון באש גמראה הוהנה שם הביא הרחב דבר:)

פסילי כו' אבל לפי הנראה הוא שנאמר הא דתני ר"י מנין לעובד כוכבים שפוסל אלוהו  גמראה

דריש משפסלו מאלוה וישראל  משום הכי. פסילי אלהיהם תגדעון צריך לומרו טעות הדפוס

פסילי  פסוקאבל . כמו שהיא עבודה זרהנשאר צורת  השלא יהי. מותר בהנאה אזי תגדעון

לעיל ז' כ"ה בשם  כמו שכתבתי ,תשרפון באש הוא להיפך דלא מהני ביטול אלהיהם

והרמב"ם ז"ל דמהאי קרא למדנו דאם הגיע ליד ישראל עד שלא  שלמיהתוספתא וירו

מדכתיב ושם בסתר דזה  ןלפקא דנ )מב,א( ולא כפרש"י שם. נתבטלה שוב לא מהני ביטול

עובד כוכבים שזכה בהם ישראל דלא  של עבודה זרהאבל . שעשה ישראל עבודה זרהמירי ב

 . (. מהאי קרא פסילי אלהיהם תשרפון באש ןלפקא מהני ביטול נ

 

 ד  ,פרק יב

 : ֱאֹלֵהיֶכם 'להַתֲעׂשּון ֵכן -ֹלא ד

 קראמל אבל לפי פשוטו ש. הדרש ידוע שהוא אזהרה למוחק השם וכדומה. לא תעשון כן וגו'

שלהם על ההרים הרמים ועל הגבעות  בודה זרהענוהגין ל אוה"עקאי על עסק קרבנות שהיו 

ולזה כוון . קוםמ לותחת כל עץ רענן אבל אנו מוזהרים שלא נעשה כן מזבחות לה' בכ

 . הראב"ע

 

 ה  ,פרק יב

ְשמֹו ָשם ְלִשְכנֹו -ִשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת-ֱאֹלֵהיֶכם ִמָכל 'היְִבַחר -ַהָמקֹום ֲאֶשר-ֶאל-ִכי ִאם ה

 : ָבאָת ָשָמהִתְדְרשּו ּו

בנוב וגבעון לא  מה שאין כן. השראת שמו ומשכנובית המקדש במקום . לשום את שמו שם

 . היו הבמות מותרות משום הכיהיה השראת שמו שהרי הארון לא עמד שם 

כשתתפללו יהי לשכנו כידוע דהמתפלל צריך להפוך פניו לירושלים שנאמר . לשכנו תדרשו

 . והיינו לשכנו תדרשו אפילו בשעה שתהיו בביתכם במדינה. והתפללו אל המקום הזה

 . בעת המוכשר לזה בדמן ראיית פנים ברגלים. ובאת שמה

 

 ו  ,פרק יב

וֲַהֵבאֶתם ָשָמה עֹֹלֵתיֶכם וְִזְבֵחיֶכם וְֵאת ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם וְֵאת ְתרּוַמת יְֶדֶכם וְִנְדֵריֶכם וְִנְדבֵֹתיֶכם  ו

 : צֹאְנֶכםּוְבכֹרֹת ְבַקְרֶכם וְ 

אלא כך היה נהוג  ?!ואח"כ כתיב ואכלתם שם והרי עולות אינן נאכלין. עלותיכם וזבחיכם וגו'

בישראל בשעה שהוא רוצה להביא שלמים כדי להשיג תכליתו שהוא לפרנסה או לשלום היה 

בספר  כמו שכתבתימביא עולה עמו לא לעיקר תכלית העולה שהוא להשיג דעת אלהים 
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 כמו שכתבתיבשלמי עצרת  כיוצא בזהו. קרבנו את אלא לצרף לשלמים להדרשמות י"ח י"ב 

 . שם כ"ב י"ח כמו שכתבתיוהכי היה בקרבנות יחיד . ויקרא כ"ג י"חבספר 

דעולה כולה כליל נאמר על הכלל ואכלתם שם דכמו דשלמים עצמו אינו נאכל  אף על פיוא"כ 

 ל פיאכל כך העולה הבאה עמו אף ענקרא שהשלמים נ מכל מקוםכולו כי החלב לגבוה אלא 

להלן  עיין עודו. עיקר הקרבן שמכוונים הבעלים שהוא השלמים נאכל מכל מקוםשאינו נאכלת 

 . י"ג

כאן ודאי הכונה על ביכורים כפרש"י וגם ביכורים באים להשפיע ברכה . ואת תרומת ידכם

 . מינו תצוה דביכורים מכל מין היה מברך את פרשהבישראל כמבואר בתנחומא 

 

 ז  ,פרק יב

 'הֱאֹלֵהיֶכם ּוְׂשַמְחֶתם ְבכֹל ִמְשַלח יְֶדֶכם ַאֶתם ּוָבֵתיֶכם ֲאֶשר ֵבַרְכָך  'הָשם ִלְפֵני -וֲַאַכְלֶתם ז

 : ֱאֹלֶהיָך

 . ישראל שלו והכהנים שלהם. ואכלתם שם

 . בירושלים. לפני ה' אלהיכם

מועיל לברכה בכל משלח יד  יםברדאר יהיה השלמים וש. ושמחתם בכל משלח ידכם

 . לזריעה או לעסק

מועיל לשלום בית לשמוח חד הוא ואנשי ביתו  היהי. אתם ובתיכם אשר ברכך ה' אלהיך

 . שברכהו ה'

 

 ח  ,פרק יב

 : ַהָּיָשר ְבֵעיָניו-ֹלא ַתֲעׂשּון ְככֹל ֲאֶשר ֲאַנְחנּו עִֹׂשים פֹה ַהּיֹום ִאיש ָכל ח

ועתה . שלהם עבודה זרהל אוה"עכאן הזהירה תורה שלא לעשות כמנהג עד . לא תעשון וגו'

שבשביל שהיה  (ה,יז)אחרי  פרשהוהנה כבר ביארנו ב. מזהיר שלא לנהוג כמו שהיה במדבר

התירה תורה  משום הכיאפילו לר"ע  לכולי עלמאאסור לאכול במדבר בשר תאוה שחוטה 

שהותר  ארץ ישראלודבר זה נאסר ב. להקריב שלמים במשכן בשביל לאכול בשר כאות נפשו

שמקריב . לא תעשון וגו' איש כל הישר בעיניווהיינו פשטא דהאי קרא . בשר תאוה שחוטה

 . ולא בשביל שמקריב לשלחן גבוה. שלמים בשביל שהוא רוצה לאכול בשר

אינו אלא דרש וכונה  ות,לאסור במות דלא כמו בגלגל שהיו במות מותר גמראב איתאוהא ד]

 . היום במדבר[ פירושאבל לפי הפשט  שניה

 

 ט  ,פרק יב

 :ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן ָלְך 'ה-ַהַנֲחָלה ֲאֶשר-ַהְמנּוָחה וְֶאל-ָעָתה ֶאל-ָבאֶתם ַעד-ִכי ֹלא ט
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שהייתם במדבר והיה החשש שלא תזבחו לשעירים . כי לא באתם עד עתה אל המנוחה וגו'

הותר לכם לאכול לנפשם שלמים לתאוה אבל ובשביל זה  ,נאסר לכם שחיטת חולין משום הכי

  :כהיום

 

 י  ,פרק יב

-ֱאֹלֵהיֶכם ַמְנִחיל ֶאְתֶכם וְֵהִניַח ָלֶכם ִמָכל 'ה-ַהַּיְרֵדן וִיַשְבֶתם ָבָאֶרץ ֲאֶשר-וֲַעַבְרֶתם ֶאת י

 : ֶבַטח-אֹיְֵביֶכם ִמָסִביב וִיַשְבֶתם

 . והיה וגו'על כן וי במדבר לא תחושו עוד לשדים ומזיקים שמצ. וישבתם בטח

 

 יא , פרק יב

ֲאֶשר ָאנִֹכי -ֱאֹלֵהיֶכם בֹו ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם ָשָמה ָתִביאּו ֵאת ָכל 'היְִבַחר -וְָהיָה ַהָמקֹום ֲאֶשר יא

ם ֲאֶשר ִתְדרּו ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם עֹוֹלֵתיֶכם וְִזְבֵחיֶכם ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ּוְתֻרַמת יְֶדֶכם וְכֹל ִמְבַחר ִנְדֵריכֶ 

 : 'לה

דוקא מה שאני מצוה ולא בהמת חולין לתאוה ומקדיש . את כל אשר אנכי מצוה אתכם

 . בשביל זה לשלמים

 . כבר נתבאר. עלותיכם וזבחיכם

זה והבא אחריו לא בא להשמיענו אלא פסוק  כאן אין הפירוש ביכורים שהרי. ותרומת ידכם

והרי ביכורים אינו . מותרים לנשים ועבדים מקום מכלבדבר אכילת קדשים שקרב לגבוה ו

 משום הכיהרמב"ן  כמו שכתבהיינו נדבות  ותרומת ידכםשל  פירושאלא ה. קרב לגבוה כלל

והיינו משום שאינו נאכל אלא  ,שהרי לא כתיב כאן בכורות ,תדע. לא כתיב כאן ונדבותיכם

. רכתיב כאן תרמת חס משום הכיו. תרומת ידכם הוא נדבות פירושאלא  ,לכהנים כמו ביכורים

וכאן על שם הפעולה אשר  ,דשם הוא שם העצם. ולא כמו לעיל ו' ולהלן י"ז דכתיב מלא

 . כמו הרימתי ידי וגו' ,תרימו

דוקא תדרו לה' בשביל להקריב לגבוה ומחמת זה חובה . וכל מבחר נדריכם אשר תדרו לה'

שהיו מקריבים שלמים לחמם  במדבר מה שאין כןלהביא מן המובחר שזה כבוד שמים 

בספר ויקרא ז' י"א  מה שכתבתי עייןו. לא היה החיוב להביא נדרו מן המובחר ,לנפשם

 . בפירוש המקרא אשר יקריב לה'

 

  יב ,פרק יב

ר ֱאֹלֵהיֶכם ַאֶתם ּוְבֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם וְַעְבֵדיֶכם וְַאְמהֵֹתיֶכם וְַהֵלוִי ֲאשֶ  'הּוְׂשַמְחֶתם ִלְפֵני  ב

 : ְבַשֲעֵריֶכם ִכי ֵאין לֹו ֵחֶלק וְַנֲחָלה ִאְתֶכם

לא יהא שמחת לב כאוכל בשר תאוה לשובע וכמו שהיה במדבר . ושמחתם לפני ה' אלהיכם

 . אלא דוקא לפני ה' אליהכם
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דלא נימא אחר שדומה לאוכל משלחן גבוה אין הנשים ועבדים ראוין לזה . ובנותיכם וגו'

דמתחלה חובה על בעל  אף על פיאשמעינן ד משום הכים פריצותא שדעתם קלות ואיכא בה

 . אחר שהביא רשאים גם נשים ועבדים לאכול מכל מקוםהקרבן להביא לשם ה' ולא לעצמו 

דוקא הוא ובניו וב"ב . לא נימא אחר שאין שלמים באים אלא לברכה. והלוי אשר בשעריכם

בה הכתוב שגם הלוי  הזל ע ?!מחתםהלוי מה לו ולש מה שאין כן. שהברכה מגעת לטובתם

. א"כ רק בטוב לכם ואיכא ריוח ביתא ייטב גם לו. שהרי אין לו חלק ונחלה אתכם. יאכל עמם

 . והוא משתתף עמכם

 

 יג  ,פרק יב

 : ָמקֹום ֲאֶשר ִתְרֶאה-ַתֲעֶלה עֹֹלֶתיָך ְבָכל-ִהָשֶמר ְלָך ֶפן יג

לות שבאים עמהם תכלית אחד להם להתברך והעו. עד כה דברנו בשלמים. השמר לך וגו'

ועדיין הייתי אומר דמי . בשפע ברכה ושלום היוצא מציון וירושלים דוקא מקום מלכותו ית'

והוא כדי להשיג דעת אלהים כמאמר הושע ו' כי חסד חפצתי ולא  צמהעניי שמביא עולה בפ

והיה הדעת נותנת . קומותממה שמות שם ובכבספר  כמו שכתבתיזבח ודעת אלהים מעולות ו

והיינו שהזהיר עוד . שראוי ומסוגל לקדושה כמו בבתי כנסיות ובבמ"ד קוםמל דזה שרי בכ

בעיני השכל אשר כאן הוא מקום מוכשר . משמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה

 . ודעת אלהים רוח הקודשלהשיג 

 

 יד  ,פרק יב

ַאַחד ְשָבֶטיָך ָשם ַתֲעֶלה עֹֹלֶתיָך וְָשם ַתֲעֶׂשה כֹל ֲאֶשר ָאנִֹכי בְ  'היְִבַחר -ַבָמקֹום ֲאֶשר-ִכי ִאם יד

 : ְמַצֶּוךָ 

לא מיבעי באותו שבט שנבחר בו לבנות בית הבחירה שאינו רחוק כ"כ ויכול . באחד שבטיך

דוקא  מכל מקום. אפילו משבט לשבט האחד הנבחר שקשה לילך לשם. בית המקדשלבוא ל

 . ם תעלה עולותיך ולא במקום אחרבאחד שבטיך ש

במת יחיד אפילו בשעה  מה שאין כן. כל פרטי דיני קרבנות. ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך

 . מה בין במת יחיד לבמת צבור )קיב,ב( שהותר אין שם כל דיני קרבן כדתנן שלהי זבחים

 

 טו , פרק יב

ְשָעֶריָך -ְלָך ְבָכל-ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר ָנַתן 'הָׂשר ְכִבְרַכת ַאַּות ַנְפְשָך ִתְזַבח וְָאַכְלָת בָ -ַרק ְבָכל טו

 : ַהָטֵמא וְַהָטהֹור יֹאֲכֶלנּו ַכְצִבי וְָכַאָּיל

לזמן המדבר בחומר הקרבנות שאסור  ארץ ישראלהבדל בין  פירושאחר ש. רק בכל אות וגו'

הותר בשר בכל אות הכתוב דנגד זה  פירשלהביא שלמים לשם אכילת בשר כמו במדבר 

 . נפשך
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לא כמו במדבר שהיה אסור בשר שחוטה אבל היום רשאי לשחוט ועדיין לא . תזבח ואכלת

 . אינו אלא רשות פסוקאבל זה ה. נתפרש שאסור לאכול שלא בשחיטה עד להלן כ"א

 . כמו שהיה במשכן שבמדברבית המקדש לא דוקא שחיטה ב. בכל שעריך

שהיה גם במדבר מותר לאכול . כצבי וכאילקדשים אלא לאו דוקא בטהרת . הטמא וגו'

 . דחיה דלא חזיא להקרבה לא אסר רחמנא (א,יז)בחולין  איתאבשחיטה כד

 

 טז  ,פרק יב

 : ָהָאֶרץ ִתְשְפֶכנּו ַכָמיִם-ַרק ַהָדם ֹלא תֹאֵכלּו ַעל טז

 . לבמדבר דדם אסור ארץ ישראלבזה שוה . רק הדם וגו'

משום שהוא ראוי  )יז,יא( אחרי פרשהמאותו טעם שנתפרש ב. מיםעל הארץ תשפכנו כ

מיקרי חלק הראוי  מכל מקוםשאפשר לאכול חולין  אף על פי ארץ ישראלב מינכי ה. לגבוה

 . ראוי לשפכו כמים ולא לאכלועל כן לגבוה 

 

 יז  ,פרק יב

ְנָדֶריָך -יְִצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ְבָקְרָך וְצֹאֶנָך וְָכלתּוַכל ֶלֱאכֹל ִבְשָעֶריָך ַמְעַׂשר ְדָגְנָך וְִתירְשָך וְ -ֹלא יז

 : ֲאֶשר ִתדֹר וְִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמת יֶָדָך

עד כה היה אזהרה שלא להקריב קרבן חוץ לביהמ"ק והייתי . לא תוכל לאכול בשעריך וגו'

על  אלארץ ישראומר דשרי גם קדשים שהוקדשו לגבוה לשחוט לשם חולין כמו חולי שהותר ב

 . כל דבר שאסור בגבולין פסוקה פירושכתיב לא תוכל לאכול בשעריך וגו' וכן 

 . אלו ביכורים. ותרומת ידך

 

 יח  ,פרק יב

ֱאֹלֶהיָך בֹו ַאָתה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך וְַעְבְדָך  'הֱאֹלֶהיָך תֹאֲכֶלנּו ַבָמקֹום ֲאֶשר יְִבַחר  'הִלְפֵני -ִכי ִאם יח

 : ֱאֹלֶהיָך ְבכֹל ִמְשַלח יֶָדָך 'הַהֵלוִי ֲאֶשר ִבְשָעֶריָך וְָׂשַמְחָת ִלְפֵני וֲַאָמֶתָך וְ 

 . להגיע לזה התכלית שהוקדש תחלה לזה. כי אם לפני וגו' ושמחת וגו'

מה שיהא לבך שמח מעסקיך ובטבע האדם שלא לנוח ולשקוט כי אם . בכל משלח ידך

ותהי . תהא שמחה זו בירושלים לפני ה'על כן  להוציא שמחת לב לפעולה במשתה וכדומה

 . שם מה שכתבתילהלן ט"ז ט"ו  עייןו. משומר משמץ דבר שמגיע מעניני שמחה

 

 יט  ,יבפרק 

 : ַאְדָמֶתָך-יֶָמיָך ַעל-ַהֵלוִי ָכל-ַתֲעזֹב ֶאת-ִהָשֶמר ְלָך ֶפן יט

ואף על . בביתו בעירו בשעה שאתה עולה לירושלים ברגלים לא תעזבנו. פן תעזוב את הלוי

יב( והלוי אשר בשעריכם? אך שם כתוב הטעם כי אין לו חלק וגו' פסוק )פי שכבר כתב לעיל 

וכן כתוב לפי הטעם הקודם ושמחת לפני ה' וגו', כדי שתהא משומר משמץ דבר שמגיע בעת 
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חגיגה כתב שהמשהה את הלכות  ידהלכות פרק ב  והרמב"ם סוףשמחת רוח הבעלים 

 . רגלים ואינו מוציא לשמוח ה"ז בכלל פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתךמעשרו ב

 

 כ  ,פרק יב

ְתַאֶּוה ַנְפְשָך ֶלֱאכֹל -ָלְך וְָאַמְרָת אְֹכָלה ָבָׂשר ִכי-ְגֻבְלָך ַכֲאֶשר ִדֶבר-ֱאֹלֶהיָך ֶאת 'היְַרִחיב -ִכי כ

 : ַאַּות ַנְפְשָך תֹאַכל ָבָׂשר-ָבָׂשר ְבָכל

 . בעשירות. כי ירחיב וגו' את גבולך

. וגו' כי תאוהבאשר דרך עשירים לאכול בשר אפילו אינו מתאוה לכך או . ואמרת אכלה בשר

 . אפילו בלי הרחבת גבול ועשירות

 . אפילו לתאוה בעלמא ג"כ שרי ,דשרי רץארך כשהוא מצד ד יבעימא ל. בכל אות וגו'

 

 כא  ,פרק יב

ֱאֹלֶהיָך ָלׂשּום ְשמֹו ָשם וְָזַבְחָת ִמְבָקְרָך ּוִמצֹאְנָך  'הַהָמקֹום ֲאֶשר יְִבַחר  יְִרַחק ִמְמָך-ִכי כא

 : ְלָך ַכֲאֶשר ִצִּויִתָך וְָאַכְלָת ִבְשָעֶריָך ְבכֹל ַאַּות ַנְפֶשָך 'הֲאֶשר ָנַתן 

. ול בשר תאוהאין הכונה ברחוק מקום ממש דא"כ ליושבי ירושלים היה אסור לאכ. כי ירחק

 . ריחוק המעלה שאינך יכול לעמוד בהר ה' ולאכול משלחן גבוה ושואלא פיר

 . לעיל ט"ז כמו שכתבתידוקא לא רשות . וזבחת

 . עד כה דיני שחיטה בקדשים כן תעשה גם בחולין. כאשר צויתיך

באיזה אופן שתרצה לא כמו קדשים שהיה ההכרח לאכול . ואכלת בשעריך בכל אות נפשך

 . אבל חולין תעשה כמו שלבו חפץ ואין בזה משום בל תשחית מאכלים. ך אכילתןבדר

 

 כב  ,פרק יב

 : ָהַאָּיל ֵכן תֹאֲכֶלנּו ַהָטֵמא וְַהָטהֹור יְַחָדו יֹאֲכֶלנּו-ַהְצִבי וְֶאת-ַאְך ַכֲאֶשר יֵָאֵכל ֶאת כב

 . ו שהיה במדברשלא תקדיש הבשר ותנהוג בו מנהג קדושה כמ. אך כאשר יאכל וגו'

 

 כג  ,פרק יב

 : ַהָבָׂשר-תֹאַכל ַהֶנֶפש ִעם-ַרק ֲחַזק ְלִבְלִתי ֲאכֹל ַהָדם ִכי ַהָדם הּוא ַהָנֶפש וְֹלא כג

לא נצרך להתחזק שהרי היה הדם ביד בית המקדש דבשעה שהיה קרב ב. רק חזק וגו'

 . הכהנים לזרוק ולשפוך ליסוד אבל בחולין נצרך לחזוק

נצרך חזוק בשביל שהוא הנפש  משום הכיהוא טעם לפניו ולאחריו ד. דם הוא הנפשכי ה

 . הוא אסור משום הכיאבל הוא טעם ג"כ ד. ומחזק כח האדם

 . שנפש הבהמית מגשם נפש האדם. ולא תאכל הנפש עם הבשר

 

 כד  ,פרק יב
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 : ָהָאֶרץ ִתְשְפֶכנּו ַכָמיִם-ֹלא תֹאֲכֶלנּו ַעל כד

אפילו הוא  משום הכיכיון שהוא מיוחד לחלק גבוה אם הוא קרבן . על הארץ וגו' לא תאכלנו

 . ויקרא י"ז י"אבספר והוא טעם שני וזה הטעם מבואר . חולין ונשפך על הארץ אסור

 

 כה , פרק יב

 : 'הַתֲעֶׂשה ַהָּיָשר ְבֵעיֵני -ֹלא תֹאֲכֶלנּו ְלַמַען יִיַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ִכי כה

עוד טעם וכי אכילת הדם היה ענין מקרב הדעת לע"ג שמנהגם היה . לא תאכלנו למען וגו'

 . לא תאכלנו למען ייטב לך וגו' משום הכיבכך 

 . ולא תחטא. כי תעשה הישר

 

 כו  ,פרק יב

 :'הַחר יִבְ -ַהָמקֹום ֲאֶשר-יְִהיּו ְלָך ּוְנָדֶריָך ִתָשא ּוָבאָת ֶאל-ַרק ָקָדֶשיָך ֲאֶשר כו

 . שאתה מקדיש שיהיה לאחר זמן. רק קדשיך אשר יהיו לך

יכול  הזרי ה וםי' לחזור בתוך הזמן כמו במכירה שמי שמוכר לאחר ל אי אפשר. תשא ובאת

 . במקדיש מה שאין כןלחזור בתוך ל' 

ישנא ממרעייהו ל אפילו הבתמורה די"ח תשא ובאת מאי עביד לי איתאוהיינו ד הרחב דבר:)

הן במרעה באפר והגיע זמן הרגל לא יאמר אינו טורח  אפילוופרש"י . ממגרייהו אפילו חרינאא

 יתיתיכא וקשה דמה. אחריהם לבקשם באגם ולהוליכם אלא אמתין עד פעם אחרת עכ"ל

הקשו התוס' שהרי  חרינאאישנא ועל ל. והבאתם שמה. ובאת שמה מצות עשהלעבור על 

ברינו מיושב שפיר דהא ודאי שהמקדיש בהמה אבל לד. אסור בעבודה ואיך אפשר שדשו

קרבן דלמאי יקדישנו בביתו וליפוש אסורא היה מפריש לאחר שיבא לירושלים י ,בהיותו בביתו

רק קדשיך  פסוקוזהו לשון ה. וםי' וא"כ ה"ז דומה לאומר ה"ז עולה לאחר ל. דגיזה ועבודה

קדושין  מיודה כמבואר בירושלועד אותו זמן מותר בעב ,אשר יהיו לך שיגיע עת שיהיו קדוש

ה"ז מכורה ר' בון ב"ח קומי  וםי' ומכרה בתוך ל וםי' ה"ז עולה לאחר ל אמר פ"ג ר"א בשם ר"י

א"ל תמן  ?לגבוה כמסירתו להדיוט והכא את אומר הכין אמירתותמן את אמר  אמר ר"ז

ר חז עולה לאר' בא[ בשם ר"י ה" צריך לומרכו' ר"א ]ו וםי' באומר מכבר הכא באומר לאחר ל

א"כ אמאי אמר  פירוש וםי' ליידא מילה אמר לאחר ל. אינה מכורהום י' מכרה בתוך ל וםי' ל

 אפילו. אסור לכולי עלמאהא לחזור בו . ומשני ושיר לו גיזה ועבודה וםי' שיהא הקדש לאחר ל

 ארץ ישראל לכולי עלמאאם לא מכר  מכל מקום. וםי' לר"א בשם ר"י דאפשר למכור בתוך ל

הר"ן בשם הרשב"א בנדרים ד"ל דהאומר ה"ז והיינו עולה לאחר  כמו שכתב]ולא . לחזור בו

רק קדשיך אשר יהיו לך  פסוקאי יכול לחזור בו[ והיינו משמעות זה ה מיל"י פלוגתא בירושל

ממרעייהו וקשה עליו להביאו מחיוב להביא  אפילותשא ובאת וגו' וכסוגיא דתמורה  מןזר לאח

ולא מהני אמירה לגבוה  וםי' אינו אלא אי נימא דלאחר לכל זה איברא . זורלח כוליינו וא

אמירתו לגבוה כמסירתו  הבזצא כמסירה להדיוט אבל לבר פדא בנדרים דכ"ט ב' דבכיו
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 איתאהר"ן שם והכי  כמו שכתבבנדרי צדקה  אפילו. וא"כ גם בקדושת דמים כך הדין. להדיוט

 וםי' א מודי בהקדש דהאומר לאחר לולי עלמוחכמים דכ בירושלמי גיטין פ"ז גבי מחלוקת רבי

דמפרשי האי קרא רק קדשיך אשר יהיו לך  צריך לומר. לחזור בו נו יכולאמירתו לגבוה כו' ואי

. והיינו אשר יהיו לך מאליו ולא שהקדשת בפיך. בתמורה שם איתאכד. לולדות קדשים

 . (. והדברים עתיקים

אסור להקריב  מכל מקוםדאומר ה"ז קרבן הוא קדוש  על פיאף דהנה . עוד דבר חדש. ונדריך

צריך לומר עולה לה' ולא  משום הכיד ,א(י)"כ ובנדרים ועד שיאמר ה"ז עולה לה' כדמוכח בת

 קא משמע לןלה' ו צריך לומראבל הא פשיטא ד. לבטלה מיםשם לה' עולה כדי שלא יוציא ש

תשא ובאת אל  מכל מקוםיבו עדיין להקר אי אפשרקרא דנדריך אף על גב שלא אמר לה' ו

 . מחויב לגמור הקדשו ולהקריבו. המקום וגו'

 

 כז  ,פרק יב

ֱאֹלֶהיָך  'הִמְזַבח -ְזָבֶחיָך יִָשֵפְך ַעל-ֱאֹלֶהיָך וְַדם 'הִמְזַבח -וְָעִׂשיָת עֹֹלֶתיָך ַהָבָׂשר וְַהָדם ַעל כז

 :וְַהָבָׂשר תֹאֵכל

ואשמעינן קרא . לה יהי הקדש הבשר והדם ולא העורהעו. ועשית עולותיך הבשר והדם

הרי ידוע דין עולה שהעור לכהנים אבל . בשלמא כשאומר ה"ז עולה מתחלה עתךדלקא דס

 מכל מקוםד קא משמע לןאם הקדיש סתם למזבח ואח"כ עושהו עולה גם העור ה"ז הקדש 

 זבחיך ישפך וגו'ודם אם הוא עולה יעשה רק הבשר והדם ואם הוא זבח היינו שלמים אזי 

שהקדיש דמסתמא  ם]ולא כעובד כוכבי םולא יותר מהמקדיש מתחלה לשלמי. והבשר תאכל

 . דעתו שיהא כולו לשמים כדאיתא במנחות דע"ג ב'[

 

 כח  ,פרק יב

-יָך ַאֲחֶריָך ַעדַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוָך ְלַמַען יִיַטב ְלָך ּוְלָבנֶ -ְשמֹר וְָשַמְעָת ֵאת ָכל כח

 : ֱאֹלֶהיָך 'העֹוָלם ִכי ַתֲעֶׂשה ַהטֹוב וְַהָּיָשר ְבֵעיֵני 

 מרשמור הבא תודה ושמעת הבא לחמה רבא א איתא' בבמנחות דפ"א . שמר ושמעת וגו'

 . שמור הבא תודה ולחמה שומעת שלא תהא רגיל כן

. אח"כ לשמור מה ששמעענין דרשות אלו דקשה הלשון דלהיפך מיבעי מתחלה יש לשמוע ו

ת ורבא מפרש שמור הדינים פירשת ושמעת מה שלא פירשו שמור מה שפירוש משום הכי

ושמעת שלא תעשה לשונות ואופנים שיש ספקות והוראת דחוקות . המקובלים איך לעשות

רק בתודה ולחמה שהרי לא נזכר  פסוקוזה ברור דלא כיונו לפרש זה ה. דבריך ראלא בר

או . מכוון למה שהקדישם אמר בלשון סתם הקדש למזבח פסוקאלא ה. המאומה בכתוב מז

 יןושמעת שלא להקדיש בלשונות גרוע על זהשמור הדינים שנאמר . "ז עולה ולא אמר לה'ה

 . וחז"ל העלו כמו כן בתודה ולא הקדיש כראוי
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 הוא בעיני אלהים ידוע משמעות הטוב והישר. למען ייטב לך וגו' כי תעשה הטוב והישר

לעיל  עייןו. מא הדרא משום ועשית הישר והטובובדיני דבר מצרא וש גמראכסוגית ה. ואנשים

 . ו' י"ח

והוא ענין לכאן שהעושה דבר מקולקל ומביא לחכמים להורות איך להעמיד על עיקר הדין 

נזהר בדבריו שלא  האבל כשיהי. הרי אינו טוב לפני ה' ואינו ישר לפני אנשים. ומייגעם בכך

 . לכך ה"ז הטוב והישר ובזכות זה ייטב גם לו ולבניויגיע 

 

 כט  ,פרק יב

ָשָמה ָלֶרֶשת אֹוָתם ִמָפֶניָך וְיַָרְשָת אָֹתם -ַהגֹויִם ֲאֶשר ַאָתה ָבא-ֱאֹלֶהיָך ֶאת 'היְַכִרית -ִכי כט

 : וְיַָשְבָת ְבַאְרָצם

שלא התיישבו בארץ  מןזל דכ. השמר לך וגו'. כי יכרית וגו' וירשת אותם וישבת בארצם

 משום הכיאין מקום לחוש שיעבדו אלהי הכנענים שייראו שמא יתגברו הכנענים בזה ו. לגמרי

וביארנו שם . כתיב לעיל ו' לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם

י לעיל ז' ט"ז לפ מה שכתבתי ודעיין וע. שיהיה עולה במחשבתם שיהיו לעזר במלחמתם

ויש לחוש . כמו שכתוב אחרי השמדם מפניך ,אבל הכא מיירי לאחר השמדה לגמרי. הענין

 ,ועבדו ע"ג זו בעבודה כזו ,להיפך שלא יאמרו אחרי שהכנענים ישבו בזה הארץ הרבה שנים

 . שמות כ"ג כ"גבספר  מה שכתבתי עייןו. הרי כך היא סגולת הארץ

 

 ל  ,פרק יב

ִתְדרש ֵלאֹלֵהיֶהם ֵלאמֹר ֵאיָכה -ֵקש ַאֲחֵריֶהם ַאֲחֵרי ִהָשְמָדם ִמָפֶניָך ּוֶפןִתנָ -ִהָשֶמר ְלָך ֶפן ל

 : ָאִני-ֵכן ַגם-ֱאֹלֵהיֶהם וְֶאֱעֶׂשה-יַַעְבדּו ַהגֹויִם ָהֵאֶלה ֶאת

דמה צריך לטעם שיש לך לתת לב מפני מה . פירוש רש"י אינו מובן. אחרי השמדם מפניך

 כט(פסוק ) כמו שכתבתיאלא . אפילו אין טעם זה האסור בודה זרהענשמדו כו' הרי כל 

זו  בודה זרהדאחרי השמדם מפניך ואינו חושש שיתחזקו יש מקום יותר שלא יאמרו שע

על פי  כפרש"י בודה זרה,לע. ואעשה כן גם אניעל כן . לתבואת הארץ ותועבודה זו מועיל

 . כאזהרה דלא זהרי דפן ה ,כידוע עשהתא והנה הוא ל. גמראסוגית ה

 

 לא  ,פרק יב

ְבֵניֶהם -ֲאֶשר ָׂשֵנא ָעׂשּו ֵלאֹלֵהיֶהם ִכי ַגם ֶאת 'התֹוֲעַבת -ֱאֹלֶהיָך ִכי ָכל 'להַתֲעֶׂשה ֵכן -ֹלא לא

  :ְבנֵֹתיֶהם יְִׂשְרפּו ָבֵאש ֵלאֹלֵהיֶהם-וְֶאת

לה' ג"כ הרמב"ן דעבודתם  פירושוכ צמהעני הוא אזהרה בפ. לא תעשה כן לה' אלהיך

 . אסור בלאווגם זה סגולת הארץ בעבודה זו  מכל מקוםולא יתחשבו ד. האסור

ואיך אפשר לחשוב דסגולת עבודתם מועיל . כי כל תועבת ה' אשר שנא עשו לאלהיהם

 . אפילו לגבוה
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שהרי איבדו נפשות וזה ודאי אסור אפילו אם היה אמת ח"ו . עוד טעם. כי גם את בניהם וגו'

 . אלא אין לנו להביט על עבודתם כלל. בד נפש משום הצלחת פרנסהשהרי אסור לא

 

 

  פרק יג

 א  ,פרק יג

תֵֹסף ָעָליו וְֹלא ִתְגַרע -ַהָדָבר ֲאֶשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם אֹתֹו ִתְשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֹלא-ֵאת ָכל א

 : ִמֶמנּו

ינה א ארץ ישראללהיפך שבא להזהיר שלא יחשבו . את כל הדבר וגו' אותו תשמרו לעשות

לא כן הדבר אלא . לשום סגולה לפרנסה ועולם כמנהגו נוהג בלי שום עבודה רוחנית ריכהצ

 . כל הדבר היינו לקרבנות לגבוה ואופני עבודתם אותו תשמור לעשות

 . הארץ סגולתלאחרות מצות . לא תסף עליו

. ור את כל אשר אנכי וגו'ולא בקיצ. ואמר את כל הדבר. מלהקריב קרבנות. ולא תגרע ממנו

על  תורה שבכתב אם לאעל פי  לשמור שום מעשהשאי אפשר אלא הדבר הוא תורה שבע"פ 

 החזקה בפירושאהרמב"ם בהקדמה לספר היד  תבכך וכ. לעיל ד' ב' עייןו. דברים שבע"פפי 

 . דהאי קרא

 

 ב  ,פרק יג

 : ן ֵאֶליָך אֹות אֹו מֹוֵפתיָקּום ְבִקְרְבָך ָנִביא אֹו חֵֹלם ֲחלֹום וְָנתַ -ִכי ב

דמיירי  ,א(צ)זו בדרך כלל יש להבין לר"ע דמפרש בסנהדרין  פרשהענין . כי יקום בקרבך וגו'

והאות ומופת היה בעת שהיה נביא אמת וא"כ האיך יפרש . בנביא אמת מתחלה ואח"כ שקר

אך יצויר שיבא הי פרשהוגם עיקר ה. כי מנסה ה' אלהיכם אתכם וגו' איזה נסיון עשה הקב"ה

אחרי  פסוקוגם על זה. נביא לומר שרצון הקב"ה בכך מה שהזהיר בפירוש בעשרת הדברות 

 . כבר נאמר ונשנה פסוקוכל ה. ה' אלהיכם וגו' אינו ענין לכאן

אלא הענין דמיירי בעת מקרה איזה חולי או שאר פגע רע בעיר ובא הנביא להגיד דסגולת 

 . כוןנל ע פרשהובזה יבואר ה. ל ממקרה זופלונית להיות ניצ םעבודת כוכבי

 פירושויש לבאר למעי . זה נבואה פחותה כידוע. או חולם חלום. שהיה נביא בהקיץ. נביא

ונראה שהוא . אם לענין שלא נשמע אליו הרי ק"ו הוא מנביא בהקיץ. הכתוב או חולם חלום

אלא מסית אחד או  הסמוכה במסית דבסקילה אינו פרשהלענין עונשו במיתה דהא דכתיב ב

שנים כדין על פי  יחידים אבל לא עיר והמסית את העיר אינו במיתה אלא א"כ הודחו רוב העיר

והכי . אינו במיתה אלא א"כ היה נביא דחתהניר שלא היה כדין עכל זמן אבל . עיר הנדחת

ת ע"ג פ"ה ה"ב המסית את רוב אנשי העיר ה"ז מדיח ואינו נקרא מסיהלכות מבואר ברמב"ם 
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 כמו שכתבתידוקא נביא ולא הדיוט  פירוש. היה זה שהדיח רוב העיר נביא מיתתו בסקילה כו'

 . חולם חלום בכלל נביא וא הדיןואשמעינן קרא דה שנהמסף ולא כדמשמע מהכ שנהמם הלח

וההבדל . האות והמופתעל פי  מכבר נתאמת לך שהוא נביא אמת. ונתן אליך אות או מופת

 . שמות פרשהר בבין אות למופת נתבא

 

 ג  ,פרק יג

יְַדְעָתם -ִדֶבר ֵאֶליָך ֵלאמֹר ֵנְלָכה ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶשר ֹלא-ּוָבא ָהאֹות וְַהמֹוֵפת ֲאֶשר ג

 : וְָנָעְבֵדם

הביא לראיה שגם זה אמת אשר . שנתן כבר בכשרותו. ובא האות והמופת אשר דבר אליך

 . נלכה וגו'

והוא . אין אתם יודעים שכך היא סגולת ע"ג זו טובה למקרה זו שום הכימו. אשר לא ידעתם

 . אומר שיודע שכך הוא

ובא . הנך מסתפק בכךעל כן ובאשר אתה בעת צרה . עבודה זו מסוגלת למקרה זו. ונעבדם

 . הכתוב והזהיר

 

 ד  ,פרק יג

ֱאֹלֵהיֶכם ֶאְתֶכם  'הם ַההּוא ִכי ְמַנֶסה חֹוֵלם ַהֲחלֹו-ִדְבֵרי ַהָנִביא ַההּוא אֹו ֶאל-ֹלא ִתְשַמע ֶאל ד

 : ַנְפְשֶכם-ְלַבְבֶכם ּוְבָכל-ֱאֹלֵהיֶכם ְבָכל 'ה-ָלַדַעת ֲהיְִשֶכם אֲֹהִבים ֶאת

 . באותו מקרה וצרה ר"ל. כי מנסה וגו'

הוא בחינה  פשותנכנת ס שובזה שלא תשמעו להנביא במקום שי. הישכם אוהבים וגו'

 . ' בכל נפששאתם אוהבים אותו ית

 

 ה  ,פרק יג

ִמְצֹוָתיו ִתְשמֹרּו ּוְבקֹלֹו ִתְשָמעּו וְאֹתֹו ַתֲעבֹדּו ּובֹו -ֱאֹלֵהיֶכם ֵתֵלכּו וְאֹתֹו ִתיָראּו וְֶאת 'הַאֲחֵרי  ה

 : ִתְדָבקּון

 . אחרי ה' וגו' הולך בתום ילך בטח והוא משגב לעת צרה. הוא עצה לעת צרה ר"ל. אחרי וגו'

תתנו השגחה על העיר אם המה נשמרים בדיני תורה או חלילה יש . תשמרוואת מצותיו 

 . עוברים מצות התורה

 כמו שכתבתילהעמיד אנשים עוסקי תורה שעומד נגד כל המלחמות שבעולם . ובקולו תשמעו

 . וישמור משמרתיהפסוק על בראשית בספר 

דרש חז"ל שמפנה עצמו מעל פי  (כ,יג י,ו)משמעות אותו לשון נתבאר לעיל . ואותו תעבדו

 . והיינו להעמיד אנשים מוכנים לכך כמו עשרה בטלנים שבבית הכנסת. לעבודת ה' לבדו
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ובכל הדברים הללו אין אדם . להשיא בתו לת"ח וכדומה פירושמבואר ג"ז שם ש. ובו תדבקון

 כמו שכתבתימוזהר בכל עת שיהא מתנהג בזה האופן רק לפי שעת הסכנה יש להוסיף זכיות 

 . עיל ו' י"ג בשעת מלחמהל

 

 ו  ,פרק יג

ֱאֹלֵהיֶכם ַהמֹוִציא ֶאְתֶכם  'ה-ָסָרה ַעל-וְַהָנִביא ַההּוא אֹו חֵֹלם ַהֲחלֹום ַההּוא יּוָמת ִכי ִדֶבר ו

ּה ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת בָ  'הַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצְּוָך -ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם וְַהפְֹדָך ִמֵבית ֲעָבִדים ְלַהִדיֲחָך ִמן

 : ּוִבַעְרָת ָהָרע ִמִקְרֶבָך

 . שעשה עת צרה כדי שיבואו ליד ע"ג. כי דבר סרה על ה'

 . כדי להחיל עליך רוח קדושה דוקא. המוציא וגו'

וגם זה הוכחה על רצונו שתהא זכאי . מוכשר להיות עבדהיה שלא ת. והפודך מבית עבדים

 . ומאת ע"גלהחיל עליך רוח קדושה ולא להביא רעה כדי לקבל ט

 

 ז  ,פרק יג

ִבְתָך אֹו ֵאֶשת ֵחיֶקָך אֹו ֵרֲעָך ֲאֶשר ְכַנְפְשָך ַבֵסֶתר ֵלאמֹר -ִבְנָך אֹו-ִאֶמָך אֹו-ִכי יְִסיְתָך ָאִחיָך ֶבן ז

 : ֵנְלָכה וְַנַעְבָדה ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶשר ֹלא יַָדְעָת ַאָתה וֲַאבֶֹתיָך

לאנשי עיר בכלל אין דין מסית אלא מדיח שאינו  מה שאין כןים היינו ליחיד או ליחיד. בסתר

 . נדחתהיר או שנים מדיחי ע. לעיל כמו שכתבתיאלא בנביא 

 איתאענין הסתה הוא לומר דברים נפלאים כך אוכלת וכך שותה כד. אשר לא ידעתך וגו'

. נפלאיםוהוא מספר לך ענינים . דייק הכתוב אשר לא ידעת משום הכיבסנהדרין דס"א ב' 

 . ובאינו אומר כן אלא משיאו לע"ג הידועה לו אינו בכלל מסית

 

 ח  ,פרק יג

ְקֵצה -ֵמֱאֹלֵהי ָהַעִמים ֲאֶשר ְסִביבֵֹתיֶכם ַהְקרִֹבים ֵאֶליָך אֹו ָהְרחִֹקים ִמֶמָך ִמְקֵצה ָהָאֶרץ וְַעד ח

 : ָהָאֶרץ

 . מרובה או מועטלפי הפשט בין שנצרך לפתוי . הקרובים אליך או הרחוקים ממך

 

 ט , פרק יג

 : ְתַכֶסה ָעָליו-ַתְחמֹל וְֹלא-ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו וְֹלא-תֹאֶבה לֹו וְֹלא ִתְשַמע ֵאָליו וְֹלא-ֹלא ט

ואפילו לפי הדרש שהביא רש"י מספרי לא תאבה . כולו מיותר. לא תאבה לו ולא תשמע אליו

חמול וכן לא תשמע אליו שלא תעזבהו ג"כ מיותר שהרי כתיב לא ת. לו היינו לא תאהבהו

הא אם  )סא,ב( סנהדרין שם גמראאלא מכאן למדו ב. שהרי כתיב לא תכסה עליו. מיותר ג"כ

ולפי הפשט ביאור אזהרות אלו הוא כעין אזהרה אל תפנו אל . אבה ושמע חייב הניסת מיתה

ע"ג הלכות הרמב"ם  כמו שכתבשמשמעו שלא להרהר בדבר מדבריה  )ויק' יט,ד( האלילים
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ואם החל לדבר עמו אזי . בשעה שמתחיל לדבר בזה. ובא הכתוב להזהיר לא תאבה לו. פ"ב

 . מוזהר שלא לשמוע אליו ואם כבר שמע הפתויים אזי לא תחוס וגו'

 

 פרק יג, י

ֹ -בֹו ָבִראשֹוָנה ַלֲהִמיתֹו וְיַד ָכל-ִכי ָהרֹג ַתַהְרֶגנּו יְָדָך ִתְהיֶה י עיין . בראשונה :ָנהָהָעם ָבַאֲחר

 להלן )יז,ז( מה שכתבתי שם

 

 פרק יג, יא

ֱאֹלֶהיָך ַהמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִמֵבית  'הּוְסַקְלתֹו ָבֲאָבִנים וֵָמת ִכי ִבֵקש ְלַהִדיֲחָך ֵמַעל  יא

 : ֲעָבִדים

שודאי . גו'להדיחך מן הדרך ו ו(פסוק  )לעיל בנביא המדיח כתיב. כי בקש להדיחך מעל וגו'

וא"כ אינו דרך . אלא לאותה שעה ולפי המקרה כמו שכתבתיאינו מדיחו לעבוד ע"ג בהחלט 

ומדיחו מעבודת ה'  ,אבל כאן מיירי במסית לעבוד ע"ג. תמים תהיה וגו' אשר צוה הקב"ה

 . לגמרי

 . ממקום עלול להדחות לע"ג. מארץ מצרים

י זולת לה' לבדו והוא רוצה להשפילך חייו לשום אמצעבשלא להיות משועבד . מבית עבדים

 . ממעלתך

 

 יב  ,פרק יג

 : יֹוִספּו ַלֲעׂשֹות ַכָדָבר ָהָרע ַהֶזה ְבִקְרֶבָך-יְִׂשָרֵאל יְִשְמעּו וְיִָראּון וְֹלא-וְָכל יב

 . הוא נקרא מעשה. הסתה בדברים כאלה אשר הוא בסתר מבני אדם. ולא יוסיפו לעשות

 

 יד  ,פרק יג

יְשֵבי ִעיָרם ֵלאמֹר ֵנְלָכה וְַנַעְבָדה ֱאֹלִהים -ְבִלַּיַעל ִמִקְרֶבָך וַַּיִדיחּו ֶאת-ּו ֲאָנִשים ְבֵנייְָצא יד

 : יְַדְעֶתם-ֲאֵחִרים ֲאֶשר ֹלא

אבל היום תדעו ותשמעו . עד כה כמה תקפה וגדולתה של עבודת כוכבים זו. אשר לא ידעתם

 . לעזוב את ה' ולעבוד אותה חלילה

 

 טו , פרק יג

 : וְָדַרְשָת וְָחַקְרָת וְָשַאְלָת ֵהיֵטב וְִהֵנה ֱאֶמת ָנכֹון ַהָדָבר ֶנֶעְׂשָתה ַהתֹוֵעָבה ַהזֹאת ְבִקְרֶבָך טו

 . היינו שנדחו ועבדו. נעשת התועבה הזאת

 

 יז  ,פרק יג
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 'להְשָלָלּה ָכִליל -ָכל-ָהִעיר וְֶאת-ֵאש ֶאתתֹוְך ְרחָֹבּה וְָׂשַרְפָת בָ -ְשָלָלּה ִתְקבֹץ ֶאל-ָכל-וְֶאת יז

 : ֱאֹלֶהיָך וְָהיְָתה ֵתל עֹוָלם ֹלא ִתָבֶנה עֹוד

אותו על כן דמקום ששלט בה כח הטומאה בחוזק הוא מקום מסוכן לעולם . והיתה תל עולם

 . מקום חרם הוא ושרוי בו כח עבודת כוכבים

 

 יח  ,פרק יג

ְלָך ַרֲחִמים וְִרַחְמָך -ֵמֲחרֹון ַאפֹו וְָנַתן 'הַהֵחֶרם ְלַמַען יָשּוב -ָך ְמאּוָמה ִמןיְִדַבק ְביָדְ -וְֹלא יח

 : וְִהְרֶבָך ַכֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאבֶֹתיָך

א' שההורג נפש נעשה . גורם שלש רעות בישראל עיר הנדחתדמעשה . ונתן לך רחמים

ל אבל עיר שלמה בע. "דישלוחי ב "ד כבר נבחר לזהיוהנה יחיד הנהרג בב. אכזר בטבע

ב' שאין לך אדם מאותה עיר שאין לו . עלינו להרגיל כמה אנשים להרוג ולהיות אכזרים ורחנוכ

 . על זהג' שנעשה קרחה ומיעוט בישראל. קרובים בעיר אחרת ומתגברת השנאה בישראל

תן לך ונ. הבטיח הכתוב שבזה שתעסוק בזה בלי שום הנאה מביזה ישוב ה' מחרון אפו

 . עקב פרשהוברבה  ,א(פט)יבמות  גמראוהכי מפרשי ב. מדת רחמים. רחמים

 . ,ג(ל)להלן  עייןו. שיהיו אוהבים אותך. ורחמך

 . כמשמעו. והרבך

 

 יט  ,פרק יג

ָּיָשר ִמְצֹוָתיו ֲאֶשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹות הַ -ָכל-ֱאֹלֶהיָך ִלְשמֹר ֶאת 'הִכי ִתְשַמע ְבקֹול  יט

 : ֱאֹלֶהיָך 'הְבֵעיֵני 

הזה והרי מיירי בהכי שעושין  פסוקלא ביארו הראשונים ז"ל מה הוסיף ה. כי תשמע בקול וגו'

כי תשמע בקול היינו עסק התלמוד והבנה בקול ה' בדיוק כמו שביארנו  פירושרצון ה' אלא 

)פסחים  ה אינם נזוקיםדשלוחי מצו אף על פיובאשר ד. ב' פסוקלהלן ל'  עייןו כמה פעמים

שמות ל"ב כ"ו בספר  כמו שכתבתי לכולי עלמאהיכא דשכיחי הזיקא שאני ] מכל מקום ח,ב(

 משום הכי. כמו שכתבתי ,עיר הנדחת[ והרי אין שכיחי הזיקא יותר ממעשה בהרחב דבר

עוסק בתורה כדי לשמור את כל מצותיו וגו' וגם  התנאי כי תשמע בקול שתהי פסוקהוסיף ה

עסק התורה מסייע לתקן את אשר היה לעשות הישר וגו' היינו בשמירת מדותיו ית' ובזה י כדי

ומכאן למדנו דמי שהגיעו מעשיו לידי רוגז ואכזריות או לידי . עיר הנדחתתעוות ע"י מעשה 

ובזכות זה תמצא ידו להעמיד הליכותיו על דרך  ,שנאת הבריות אזי יעסוק בתורה לשמה

 . הטוב והישר

 

 די פרק

 א , פרק יד
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 : ָתִׂשימּו ָקְרָחה ֵבין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת-ֱאֹלֵהיֶכם ֹלא ִתְתגֲֹדדּו וְֹלא 'להָבִנים ַאֶתם  א

רש"י ורמב"ן ז"ל אבל  פירושוכ. מובן שהוא הקדמה וטעם לאזהרה שאחריו. בנים אתם וגו'

אתה וגו'  קשה אם הוא טעם אם כן למה זה כתבה תורה עוד טעם אחר האזהרה כי עם קדוש

חדא . )יג,ב( ת וכדאיתא ביבמות פ"איואלא משום דבאזהרה דלא תתגודדו נכלל שתי משמעו

ואינו . שנית לא תעשו אגודות אגודות. גדידה בבשר על מת כמו ולא תשימו קרחה וגו'

לר' יוחנן איקרי כאן לא תתגודדו לא תעשו אגודות  קישליש אסמכתא כמבואר בסוגיא דאמר ר

ובכלל אזהרה זו  ,יד(יב)עבודת כוכבים הלכות הרמב"ם  תבכך קשה בפשיטות וכוכו' הרי דמ

"ד בעיר אחת כו' מעתה הקדים הכתוב טעם בנים אתם לה' לאזהרה שלא ישלא יהא שני ב

אין ראוי שיתראה שנפרדים אתם במנהגים על כן כיון שאתם בנים לה' . תעשו אגודות אגודות

"ד או בשתי עיירות אין ימיהו בשני ב. הולכים בדרך אחדדטבע הבנים להיות  ,השייך לתורתו

 . אין בזה אזהרה ,שנוי מנהג מה שאינו שייך לתורת ה' ,וכן. ניכר פרידתן כ"כ

 . (ה,כז וכא,יט)ויקרא בספר  מה שכתבתי עיין. ולא תשימו קרחה וגו'

 

 ב  ,פרק יד

-ְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָלה ִמכֹל ָהַעִמים ֲאֶשר ַעללִ  'הֱאֹלֶהיָך ּוְבָך ָבַחר  'להִכי ַעם ָקדֹוש ַאָתה  ב

 : ְפֵני ָהֲאָדָמה

שני טעמים על איסור גדידה  פסוקנתן ה. כי עם קדוש אתה לה' אלהיך ובך בחר ה' וגו'

וא"כ יש לדעת . א' משום כי עם קדוש אתה וגו' פרוש ומובדל לגבוה. בכלי וקרחה ביד על מת

רצון הקב"ה הוא לכבודו ית' או לכפרת עון של החי שהוא גם כן כי כל צער ומקרה רע ר"ל 

וראוי למי שמובדל לה' שיבטל צערו מפני רצון ה' מיהו בכי ואבילות כפי שיעור . כבוד ה' ורצונו

שבתורה  צוותממה שנתנה תורה הוא רצון ה' לתת כבוד למת עד שכבוד המת דוחה כ

 ,שקבעה התורה מןזר שישאר הרושם לאח אבל לעשות דבר. ואבילות בכלל כבוד המת הוא

ואם כן הוא טעם . ואין ראוי לקדוש ה' לעשות כן ,ורק הפקת צער הוא ,אין זה כבוד המת

 . מצדנו

 ונקבצים בכם כל מי שבא לעבוד ה' מכל העמים שיהיו נכנסים. ובך בחר ה' וגו'ועוד טעם 

 אוה"עי נא"כ אין זה כבודו ית' לפולעיל ז' ו' ו )יט,ה( יתרו פרשהכמו שביארנו ענין סגולה ב

מקום הנראה  - כתיב בישראל בין עיניכם משום הכיעם סגולה שלו ממושך וממורט היה שי

 . )כא,ה( ויקרא שםבספר  כמו שכתבתיו. שאסור בכל הראש כמו בכהנים אף על פילכל אדם 

 

 ג  ,פרק יד

 : תֹוֵעָבה-ֹלא תֹאַכל ָכל ג

אבל לשון כל . מה שטבע אנושי מרחק מצד שהוא אדם משמעות תועבה הוא. כל תועבה

ונפש ישראלי ראוי לתעבו כענין ותעב תתעבנו שמרגיל עצמו . תועבה משמע כל שתיעבתי לך

וכדאיתא כענין ותעב תתעבנו )לעיל ז,כו( להתרחק ממאכל איסור עד שנפשו קצה בהם ממש 
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יפות נפשו של ישראל קצה דנבילות וטר קודשין )לז,א(המולי בכורות ס"פ כל פסמסכת ב

עלי מה שנקרא בתורה תועבה היינו קדשים בע. ובספרי הוסיפו לכלול בלשון כל תועבה. בהם

 . שנקראו תועבת ה' ומיןמ

 

 ד  ,פרק יד

 : זֹאת ַהְבֵהָמה ֲאֶשר תֹאֵכלּו שֹור ֵׂשה ְכָׂשִבים וְֵׂשה ִעִזים ד

ופרסותיו חתוכות אך כיון שמכיר הוא מינו  שפיהו גמום אף על פי. זאת הבהמה וגו' שור וגו'

 . שהוא שור וגו' רשאי לאכלו

 

 ו  ,פרק יד

 : ְבֵהָמה ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה וְשַֹסַעת ֶשַסע ְשֵתי ְפָרסֹות ַמֲעַלת ֵגָרה ַבְבֵהָמה אָֹתּה תֹאֵכלּו-וְָכל ו

. מן הכשב ועזמשום דשה כשבים משמע ולא כלאים הבא . וכל בהמה מפרסת פרסה וגו'

כל מקום שנאמר שה לאפוקי כלאים  קומותממה ובכ )עז,ב( מרובה פרשהוכדאיתא בב"ק 

. איתא מדכתיב שה שה מרבינן אפילו כלאים ,א(ז)כתיב וכל בהמה וגו' ובבכורות  משום הכי

אינו מכיר שום מין יכול  אפילוואפשר לומר עוד שבא ללמד . אבל התם מיירי אפילו הוא קלוט

הרמב"ן בהלכות  כמו שכתבעל סימנין אלו ואין לו לחוש שמא הוא נדמה ומשונה  לסמוך

לא איתחזק, מיחש ודאי לא אבל  ה,ודוקא דמוחזק שנוי בדרי )יא,ב( בכורות פ"במסכת 

אלא כולהי בהמות  חיישינן דלמא הוה בהו שינוי, דאם כן צמר לתכלת לעולם לא משכחת לה

 . במינן ילדן עכ"ל

 

 ז  ,פרק יד

-ַהָגָמל וְֶאת-ֶזה ֹלא תֹאְכלּו ִמַמֲעֵלי ַהֵגָרה ּוִמַמְפִריֵסי ַהַפְרָסה ַהְשסּוָעה ֶאת-ַאְך ֶאת ז

 : ַמֲעֵלה ֵגָרה ֵהָמה ּוַפְרָסה ֹלא ִהְפִריסּו ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם-ַהָשָפן ִכי-ָהַאְרֶנֶבת וְֶאת

 ויקראבספר ו ו(פסוק ) לעילפרסות דכתיב  שתי היינו שסע. וממפריסי הפרסה השסועה

הכתוב ואת החזיר כי מפריס  פירשש)יא,ז( ויקרא בספר היינו סדוק למעלה ולמטה ו. )יא,ג(

לא הוצרך לפרש תחלה וממפריסי הפרסה  משום הכי. פרסה הוא ושסע שסע פרסה

קשה שהרי  הוהי. אבל כאן שקצר הכתוב וכתב ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא. השסועה

הכתוב כאן ממפריסי  פירש משום הכי ,וד אינו סימן טהרה כלל עד שיהיה משוסעפרסה לח

 . הוהדרשה ידוע ברדל זהו פשוטו ש. הפרסה השסועה

 ויקראבספר  כמו שכתבתיבגמל לא שייך לומר כך אלא אינו מפריס . ופרסה לא הפריסו

שה  מו שכתבתיכהמקרא לכתוב בלשון השייך במה דסליק מינה לחוד ו ךאבל כך דר. )יא,ד(

 . י"ג כ'

 

 ח  ,פרק יד
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ַמְפִריס ַפְרָסה הּוא וְֹלא ֵגָרה ָטֵמא הּוא ָלֶכם ִמְבָׂשָרם ֹלא תֹאֵכלּו ּוְבִנְבָלָתם -ַהֲחִזיר ִכי-וְֶאת ח

  :ֹלא ִתָגעּו

ולא מיירי . יט(פסוק ) ובעופות י(פסוק ) כמו בדגים. משוקץ לאכילה פירוש. טמא הוא לכם

ויקרא בספר ובנבלתם לא תגעו מבואר  פירושו ,אלא באיסור והיתר ,כאן כללבטומאה וטהרה 

 . י"א ח'

 

 יא  ,פרק יד

 : ִצפֹור ְטהָֹרה תֹאֵכלּו-ָכל יא

מזה למדו . וזה פלא. כתיב עוד הפעם כל עוף טהור תאכלו כ(פסוק ) ולהלן. כל צפור טהורה

 משום הכיעוף יש טהור וטמא  ין כןמה שא. דצפור לא מיקרי אלא טהור (ב,קלט)חז"ל בחולין 

צפור תאכלו שאין טמא נקרא צפור אבל  מכל מקוםהכתוב עד שלא הוציא הטמאים  פירוש

את אלה לא תאכלו והמותר כל עוף  פירושדעוף טהור תאכלו  כ(פסוק ) קודם שבא לומר

את  לאסור ,א(קמ)שם  איתאודאי מיותר ולדרשה כד ,טהור תאכלו והוא דכתיב בצפור טהרה

 פסוק"כ בוטהרה ולא שחוטה והכי דרשו בת. השחוטה של מצורע בלאו הבא מכלל עשה

 . שם כל עוף טהור ולא טמא כפרש"י כ(פסוק ) להלן

 

 יב  ,פרק יד

 : תֹאְכלּו ֵמֶהם ַהֶנֶשר וְַהֶפֶרס וְָהָעְזִנָּיה-וְֶזה ֲאֶשר ֹלא יב

 אף על פיוכאן כתיב וזה . עוף וגו'ויקרא כתיב ואת אלה תשקצו מן הבספר . וזה אשר וגו'

והיה ראוי יותר לכתוב ואלה אשר לא תאכלו . דמסיים אשר לא תאכלו מהם בלשון רבים

א וזה לרבות את השחוטה דמצורע ולאסור בעשה ול )חולין שם( ומכאן יצא הדרש. מהם

 באכילה וקאי מהם רדלעיל צפור טהורה יש אחד שלא נית פסוקומתפרש מהם על ה. עשהת

 . אלמעלה ואלמטה

 

 יג  ,פרק יד

 : ָהַאָּיה וְַהַדָּיה ְלִמיָנּה-וְָהָרָאה וְֶאת

 . ויקרא ביאור למינה ולמינהובספר כבר נתבאר ). למינה

 

 כ  ,פרק יד

 : עֹוף ָטהֹור תֹאֵכלּו-ָכל כ

בספר  כמו שכתבתיבין שהוא מעופף על הארץ בין שהוא על רקיע השמים . טהור כל עוף

 . עוף' הכל בכלל בראשית א

 

 כא  ,פרק יד
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ִבְשָעֶריָך ִתְתֶנָנה וֲַאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ִכי ַעם ָקדֹוש ַאָתה -ְנֵבָלה ַלֵגר ֲאֶשר-תֹאְכלּו ָכל-ֹלא כא

 : ְתַבֵשל ְגִדי ַבֲחֵלב ִאמֹו-ֱאֹלֶהיָך ֹלא 'לה

נותן  על זהו. היא בכלל נבילהלא מיבעי מתה ממש אלא לא נשחטה כראוי הרי . כל נבלה

לא משום שאינו נפש נקיה לאכול נבילה וא"כ אינו אסור . כי עם קדוש אתההמקרא טעם 

איזו  ינהמפקא אבל לא זה הטעם אלא משום כי עם קדוש אתה וא"כ אין נ. אלא מתה ממש

 הכתוב בספר שמות כ"ב ל' גבי טריפה להוציא פירוש כיוצא בזהנבלה הכל בכלל נבילה ו

 פירושו. דאזהרת נבילה וטרפה הוא משום נקיות וחולי וכדומה. מלבן של דעות משובשות

שאינו דומה לנבילה שמתה . לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכריהכתוב עוד 

. מחמת חולי שאין דעת יפה של בני אדם אוכלין אותה וא"כ האיך יאכלו גר אשר בשעריך

והיה ראוי . לא מיירי במתה ממש אלא לא נשחטה כראוי ורחךכל ולהטעות ודאי אסור אלא ע

אלא משום דאסור לנכרי לאכול בני . לכתוב לגר אשר בשעריך תתננה או מכור לנכרי ואכלה

 אבר מן החידוקא לגר תושב שקיבל ז' מצות ולא יאכל  משום הכי. אבר מן החימעים משום 

אבל לנכרי אינו רשאי למוכרה . עיםמני רשאין למכור אפילו לאכילה ודאי משום דלא יאכל ב

ולא כתיב תמכור  מכורוכתיב או . כ"ה בשו"ת ח"ס יו"ד סי' י"ט. אלא מוכר סתם ,ודאי לאכילה

 מכל מקום. דלקנות נבילה להרויח אסור אף על פיד. כמו תתננה ללמדנו דאפילו ע"י שליח

 . ט"ז יו"ד סימן קי"זב עייןו. לעשות שליח למכור שרי

ביארנו שהיה מנהג . משפטים ותשא כתיב אחר ביכורים פרשהב. גדי בחלב אמו לא תבשל

לישראל משום איסור בישול והנאה ורק  על זהאנשי הארץ לזבל השדות עי"ז והזהירה תורה 

וכאן מיירי באיסור אכילה . הבאת ביכורים יברך את השדה ומכאן למדנו כל הנאות שאסורין

סור אלא בבישול לאפוקי אם תרו כולי יומא בחלבא דגם באכילה אינו א קא משמע לןו

 . שרי מהתורה

 

 כב  ,פרק יד

 : ְתבּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהָשֶדה ָשָנה ָשָנה-ַעֵשר ְתַעֵשר ֵאת ָכל כב

לשיטת רש"י ותוס' ורמב"ן אינו אלא דגן תירוש ויצהר דמפורש בקרא . את כל תבואת זרעך

הכל מודים דתבואה אינו אלא  )נה,א(בואה וכדאיתא בנדרים דבסמוך והיינו דכתיב ת

והא . יש דרש מה שרוצה אתה להזריע ולהוציא השדה. והא דכתיב זרעך. חמשת המיניםב

שיטת רבותינו כל זה שאין תורמין ומעשרין משנה לשנה  )ספרי( הדרש. שנהדכתיב שנה 

רומות אה וקטניות חייב בתאבל דעת הגאונים והרמב"ם ז"ל דכל זרעים היינו תבו. ז"ל

תבואת זרעך מה שאתה מכניס לאוצר ולסחורה  פירושו. זולת ירקות מהתורה עשרותומ

תבואה  פירושד קומותממה ויקרא י"ט כ"ה ולהלן ל"ג י"ד ובכבספר  כמו שכתבתיו. מזרעך

הכתוב  פירושו. הוא עללתא גמראמשמעו הכנסה בעסקיו גם מלבד הנאכל בביתו ובלשון 

 . רעיםרי זדג
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דזרעים כשם שמכניסין  א'. דיש שלשה הבדלים בין זרעים לירקות. היוצא השדה שנה שנה

ירקות יש להם  מה שאין כןמן השדה לגורן כך מוציאים גוף הזרע מן הגורן אל השדה לזריעה 

 ב'. היינו היוצא ,ולא מוציאים גוף הפרי לזריעה ,זרעוני גנה שאינם נאכלים מה שמזריעים

שהרי בשעת אכילה אין מביאים מן השדה  ,ורעים שדות שלמות רחוק מן הביתדזרעים ז

אוכלים כשהם חיים  ,ירקות מה שאין כן. אלא מייבשים ומכניסים לגורן תחלה ,לביתו לאכול

זורעים עפ"י רוב ירקות בגן  משום הכי. במדבר ל"ה ג'בספר  כמו שכתבתיונתלשים מן הארץ 

דזרעים אין גדלים  ג'. לעיל י"א י' היינו השדה מו שכתבתיכו ,הירק סמוך לביתו ולא בשדה

להלן ל"ג  כמו שכתבתימהם גדלים בכל חודש ו ישירקות  מה שאין כן. אלא פעם אחת בשנה

 . היינו שמפרש הכתוב שנה שנה. נקראים גרש ירחים משום הכיי"ד ד

הוא נזרע בגן הירק הכתוב ג' הבדלים הללו דיש מינים דנזרעים ירק וזרעים היינו כש פירשו

אף על  תרומות ומעשרותונאכל מעט בחיותם נקראו ירק וגדלים בגנה סמוך לביתו ופטורים מ

 תרומות ומעשרותגב שיש מאותו מין שזורעים שדות שלמות ואז המה זרעים וחייבים ב

הכתוב שלשה גדרי  שפיר משום הכי. וכן יש להיפך. ומינים אלו אין בהם אלא הבדל השני

 . שנה שנה. ג. השדה. ב. היוצא. א .זרעים

 

 כג , פרק יד

יְִבַחר ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם ַמְעַׂשר ְדָגנְָך ִתירְשָך וְיְִצָהֶרָך -ֱאֹלֶהיָך ַבָמקֹום ֲאֶשר 'הוְָאַכְלָת ִלְפֵני  כג

 : ִמיםַהּיָ -ֱאֹלֶהיָך ָכל 'ה-ּוְבכֹרֹת ְבָקְרָך וְצֹאֶנָך ְלַמַען ִתְלַמד ְליְִרָאה ֶאת

לדעת הגאונים והרמב"ם יש להבין מדוע דייק הכתוב כאן . מעשר דגנך תירשך ויצהרך

לפרש דגנך וגו' אף על גב שביארנו בספר במדבר י"ח י"ב דבכלל דגן כל דמידגן במשמע 

הכתוב תירוש שהוא משקה  פירוש משום הכי ,לאפוקי משקה אינו מידגן ,זרעים ופירות האילן

 . הכתוב בזה המקרא הני תלתא פירשלמאי  מכל מקום ,מןיין ויצהר שהוא ש

שהוא מאכל כהנים ולא בעלים . ובכרת בקרך וצאנךוגם קשה הא דכתיב כאן בענין דמעשר 

א"כ למאי יחד הכתוב רק בכורות ולא . ואי נימא דאגב מעשה כתיב בכורות באכילה בירושלים

 . י"ב פרק לעיל פסוקה וכלשון מעשר שניכל נדרים ונדבות דמותר גם לבעלים כ

ותניא . למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים פסוקאלא מתחלה יש לבאר סוף ה

לא ניתן מעשר שני אלא בשביל תלמוד  (אא,כ)וב"ב  )כד,א(בספרי והובא בתוספות קדושין 

אינו נאכל אלא בירושלים וא"כ לבעלים לאכול במשך ימי רגלים  מעשר שניכי  פירושויראה וה

או יושב בעצמו בירושלים גם אחרי הרגל והרי אין על כן בא לירושלים כל עשירית תבואתו וש

ובזה התלמידים  ,או שמניח לתלמידים בירושלים. תלמוד ויראהכי אם לו עסק שמה 

ונמצא מיירי כאן באכילה . להגדיל תורה מעשר שניוזהו תכלית מצות . מתפרנסים ומתרבים

 . נהשלא בימי הרגל אלא בכל הש

. דמיירי בביאת המקדש ברגלים כדכתיב ובאת שמה והבאתם שמה וגו' )יב,ו( ומעתה לעיל

עובר בעשה  אחדשהרי המשהה קרבנו רגל  מועדמקריבים במועד או לפני הורחך כל וע
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דכתיב  יב(-יא פסוק) פסוקוכן ב ,נתפרש אכילת כל הקדשים משום הכי ,א(ו)כדאיתא בר"ה 

כאן דמיירי  מה שאין כן. וגו' היינו שמחת רגלים בבשר קדשיםושמחתם לפני ה' אלהיכם 

בכורות דכתיב  או ביירושלים מעשר שניוזה אינו אלא הנשאר מ ,באכילת כל השנה בירושלים

כי לפני ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה ולא נצרך הכהן להקריבם ברגל דוקא  )להלן )טו,כ( בהו

שהמה . הכתוב דגנך תירושך ויצהרך פירוש ואחר שכן דמיירי בתלמידים. באותה שנהאם 

שמנים וסלתות המה חיי  תדיינו (ב,צ)הכרחי לחיות האדם הנדרש לתלמידים כדאיתא בב"ב 

ובכורות נאכל לכהנים . כאן דגן כמשמעו חמשת המינים פירושואם כן . ולא שארי פירות ,נפש

 . תלמידים

 

 כד  ,פרק יד

ֱאֹלֶהיָך  'היְִרַחק ִמְמָך ַהָמקֹום ֲאֶשר יְִבַחר -ִכי ֹלא תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִכי יְִרֶבה ִמְמָך ַהֶדֶרְך-וְִכי כד

 : ֱאֹלֶהיָך 'הָלׂשּום ְשמֹו ָשם ִכי יְָבֶרְכָך 

. א'. ומפרש המקרא שלשה אופנים שהדרך הוא אך למשא על הבעלים. וכי ירבה ממך הדרך

וגו'  כי ירחק ממך המקום. ב'. רושליםהיינו שנטמא ולא יהי נאכל בי. כי לא תוכל שאתו

 . להוליך כ"כ אי אפשרשיהא הרבה תבואה ו כי יברכך ה' אלהיך. ג'. כמשמעו דרך רחוקה

 

 כה  ,פרק יד

 : ֱאֹלֶהיָך בֹו 'הַהָמקֹום ֲאֶשר יְִבַחר -וְָנַתָתה ַבָכֶסף וְַצְרָת ַהֶכֶסף ְביְָדָך וְָהַלְכָת ֶאל כה

שהוא ממון גבוה ואין לו תובעין ודיני  אף על פישיהא משומר בידך . וצרת הכסף בידך

מצוה לשמור או משמיענו המקרא שלא יבוש בכך להיות צרורים בידך  מכל מקוםשמירה 

 . שהרי ממון גבוה הוא ואין בזה חרפה

 

 כו  ,פרק יד

ֹ -וְָנַתָתה ַהֶכֶסף ְבכֹל ֲאֶשר כו אן ּוַבַּייִן ּוַבֵשָכר ּוְבכֹל ֲאֶשר ִתְשָאְלָך ְתַאֶּוה ַנְפְשָך ַבָבָקר ּוַבצ

 : ֱאֹלֶהיָך וְָׂשַמְחָת ַאָתה ּוֵביֶתָך 'הַנְפֶשָך וְָאַכְלָת ָשם ִלְפֵני 

לקמץ כדי להניח  ריךצין כל מיני תענוגים שאפשר ליקח בכסף וא. ובכל אשר תשאלך נפשך

 . על תלמידים לאחר הרגל אלא יכול להתענג בהם

 . תשמח בהם כל בני ביתך במועדים. ושמחת אתה וביתך

 

 כז  ,פרק יד

 : ִבְשָעֶריָך ֹלא ַתַעְזֶבנּו ִכי ֵאין לֹו ֵחֶלק וְַנֲחָלה ִעָמְך-וְַהֵלוִי ֲאֶשר כז

לעיל י"ב ט' הזהיר הכתוב פן תעזוב את הלוי כל ימיך על . והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו

וכאן הזהיר הכתוב שלא יעזבנו מלהתענג ג"כ בכל . כ לירושליםאדמתך ולא תביא אותו ג"

אשר בשעריך שהוא בערי ישראל  פירושו. אשר תשאל נפש הבעלים ככה תענג את בית הלוי
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כי אין לו חלק ונחלה  בוהיינו שוטרים הלוים שהמה ת"ח ועליהם כת ,ממונה לתורה ולתעודה

ובבר ביארנו . שמוח ברגל הוא ובני ביתולקנות תענוגים ול מעשר שנישיהא לו מעות . עמך

בספר במדבר י"ח כ' ולעיל י' ט' דמשמעות חלק הוא בתענוגי האדם שמלבד חיי הכרחי ואינם 

 . שם כמו שכתבתינצרכים כ"כ לת"ח המשוקעים בעיון תורה 

 

 כח  ,פרק יד

 : ָנה ַהִהוא וְִהַנְחָת ִבְשָעֶריָךַמְעַׂשר ְתבּוָאְתָך ַבשָ -ָכל-ִמְקֵצה ָשלש ָשִנים תֹוִציא ֶאת כח

 מצות עשהא' . כדרך משנה תורה מצות עשהי תנכלל ש פרשהבזה ה. מקצה שלש שנים

בשנה ב' מעשר עני היינו תוציא כל מעשר תבואתך . דביעור היינו מקצה שלש שנים וגו'

 . ההיא

 

 כט  ,פרק יד

ִעָמְך וְַהֵגר וְַהָּיתֹום וְָהַאְלָמָנה ֲאֶשר ִבְשָעֶריָך וְָאְכלּו לֹו ֵחֶלק וְַנֲחָלה -ּוָבא ַהֵלוִי ִכי ֵאין כט

 : ַמֲעֵׂשה יְָדָך ֲאֶשר ַתֲעֶׂשה-ֱאֹלֶהיָך ְבָכל 'הוְָׂשֵבעּו ְלַמַען יְָבֶרְכָך 

. ובזה נכלל גם כן כהן לתרומתו אשוןרעשר למשמעות הראשון ובא הלוי היינו מ. ובא הלוי

קרח בשם  פרשהב כמו שכתבתיבלא זה להשהות תרומה בביתו גם  אלא משום שדרך שלא

 . כתיב הלוי לחוד משום הכי מיהירושל

 . מצות עשהא ישה ההיינו למשמעות השני. והגר וגו'

בפרשת  כמו שכתבתישפע ברכה לבעלים היה  כדי שיתחייבו בבהמ"ז ובזה. ואכלו ושבעו

בהמ"ז כשהעני שבע בבית העשיר נותן ברכה וגם בלי . למען יברכך וגו'והיינו דמסיים . עקב

והיינו דמסיים בכל . להעשיר והברכה פועלת הרבה יותר מזכות מצות תרומות ומעשרות לבד

 אף על פילבד  תרומות ומעשרותאבל . דמשמעו אפילו עסקים שלא בקרקע. מעשה ידך

ברכת העני  מה שאין כן. דמברכי לבעלים כדאיתא בתענית פ"א אבל אינו אלא ברכת הארץ

 . פועלת בכל

 

 טו פרק

 א  ,פרק טו

 : ָשִנים ַתֲעֶׂשה ְשִמָטה-ִמֵקץ ֶשַבע א

עזיבת האדמה  פירושדשם ה. אינו כמשמעות הכתוב והשביעית תשמטנה. תעשה שמטה

אלא כאן יש . אלא תהיה שמטה. תעשה שמטה הזל ואם כן לא שייך ע. בהעדר עשיה ועבודה

 . ת השמטה ומפרש המקראמשמעות אחרת דתהיה פעול

 

 ב  ,פרק טו
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ָאִחיו -ֵרֵעהּו וְֶאת-יִגֹׂש ֶאת-ַבַעל ַמֵשה יָדֹו ֲאֶשר יֶַשה ְבֵרֵעהּו ֹלא-וְֶזה ְדַבר ַהְשִמָטה ָשמֹוט ָכל ב

 : 'להָקָרא ְשִמָטה -ִכי

ת הנכרי מדבר בלשון נסתר ואח"כ חזר הכתוב א. שמוט וגו' אשר ישה ברעהו לא יגש וגו'

 . תגוש ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך בלשון נוכח וגם כפל לשון

בשעה שישבו ישראל בשלותם על הארץ וכל עסק  א'. אותואבל הענין דיש שני אופני הלו

האדם היה זריעת השדה ועבודתה וכשאין לו במה לזרוע ה"ז לוה תבואה לזריעה ובתבואות 

. שמוט כל בעלהזהירה תורה על ב"ד  על זהא שילם הוא משלם ואם הגיע שביעית ועדיין ל

 ידובכחו אזי ישמיטו את  שה לרעהוי"ד יעשו שמיטה היינו שישמיטו את בעל בעמיו שהוא יב

 . "ד יזהירו אשר לא יגוש וגו'יב לא יגוש וגו'

והוא . זה הלשון שמטה לה' לא שייך אלא בשביתת הארץ. כי קרא שמטה לה'ומפרש הטעם 

אינו עובד את הלווה "ד להשגיח שלא יגוש משום שהגיע שביעית ויזהרים בטעם על שמו

 . הזהירה תורה שלא יגוש וגו' משום הכיהשדה וכאשר יגוש אותו יהיה מוכרח למכור השדה 

 

 ג  ,פרק טו

 : ָאִחיָך ַתְשֵמט יֶָדָך-ַהָנְכִרי ִתגֹׂש וֲַאֶשר יְִהיֶה ְלָך ֶאת-ֶאת ג

את  פסוקומזהיר ה. היינו בעסק מסחור. בכאן מיירי בהלואה באופן שני. את הנכרי תגוש וגו'

 ,שאינו נוגע לשמיטת הארץ אף על פי. ואשר יהיה לך את אחיךהמלוה דאת הנכרי תגוש 

 . נפקא מינהאך יש . תשמט ידך מכל מקום ,דומיא דנכרי שאינו שובת בשביעית

 

 ד  ,פרק טו

ְלָך ַנֲחָלה -ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן 'הָבָאֶרץ ֲאֶשר  'הָבֵרְך יְָבֶרְכָך -ֹון ִכיְבָך ֶאְבי-ֶאֶפס ִכי ֹלא יְִהיֶה ד

 : ְלִרְשָתּה

אביון שהרי המלוה על  הלא יגרום השמטת כספים שתהי. אפס כי לא יהיה בך אביון וגו'

והיינו תקנת . מסחור אם לא ישיב חובו נעשה המלוה אביון וא"כ יש לעשות תקנה לזה

"ד נכנסין בעובי הקורה י"ד רואים להשמיט אדרבה ביוא"כ אין הב. "דילמסור לב או. פרוזבול

 . אביוןהיה שלא ישמיט וי

 . אביון ההקב"ה חפץ לברך אותך ולא שתהי. כי ברך יברכך ה' וגו'

 

 ה  ,פרק טו

ַהזֹאת ֲאֶשר ָאנִֹכי  ַהִמְצוָה-ָכל-ֱאֹלֶהיָך ִלְשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת 'הָשמֹוַע ִתְשַמע ְבקֹול -ַרק ִאם ה

 : ְמַצְּוָך ַהּיֹום

לעיל י"ג י"ט  כמו שכתבתילהשכיל ולהבין ] קוםמל משמעו בכ. אם שמע תשמע בקול ה'

 . שמע אדם קימעא משמיעים אותו הרבה כו'[ דקדוקי דברי ה' מרואאן וכ"ה בספר מכ

 . המשנה היוצא מחקור הלכה ודקדוק בקול ה'. לשמור
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בעסק  אפילובזה האופן יברכך ה' . כדי לעשות דקדוקי המצוה. ה הזאתלעשות את כל המצו

ויותר מבואר להלן ל' י' . דהעוסק בתורה נכסיו מצליחין ,א(יט)איתא בעבודה זרה ומסחור וכד

על עבודת הארץ הוא  ארץ ישראלדכל מה שהיה רצונו ית' שיהיו ישראל יושבים לבטח ב

ואין מקום משומר כמו . ז נדרש לשמירה יתירהשאין האדם עוסק בתורה אכל זמן משום ד

ר שמביאים את האדם להתרחק בעניני מסח אי אפשר. וזה עיקר ישיבת ישראל ארץ ישראלב

כמו אבל מי שעוסק בתורה הרי עסק התורה משמרתו . אוה"עולהיות בקרב  ארץ ישראלמ

דניחא לקוב"ה מפרש המקרא הענין  ,ראן דמיירי בהלואת מסחולהכי כ. כמה פעמים שכתבתי

והביא הוכחה . משומר עפ"י עסק התורה הר רק בזה האופן שתהילך ברכה במסח השתהי

  :לזה

 

 ו  ,פרק טו

ָלְך וְַהֲעַבְטָת גֹויִם ַרִבים וְַאָתה ֹלא ַתֲעבֹט ּוָמַשְלָת ְבגֹויִם -ֱאֹלֶהיָך ֵבַרְכָך ַכֲאֶשר ִדֶבר 'ה-ִכי ו

 ֹ  : לּוַרִבים ּוְבָך ֹלא יְִמש

ברכך במסחור  מכל מקוםשהרי גם בהיותך במדבר בלי ישוב הארץ . כי ה' אלהיך ברכך וגו'

 . שהיה להם בהלוכם סמוך לאדום ומואב וכדומה וכמבואר לעיל ב' ז'

 . תלוה על רבית. והעבטת גוים רבים

יהי אלא  הרבית גדולבללות מן עובד כוכבים על רבית קטנים כדי להלוות . ואתה לא תעבוט

 . לך מה להלוות בלי ללוות

 . ג"ז גורם הצלחה בנכסים. ומשלת בגוים רבים

 . אלא תהיה חפשי לגמרי. ממשלה גדולה ממך. ובך לא ימשולו

 

 ז  ,פרק טו

ץ ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן ָלְך ֹלא ְתַאמֵ  'ה-יְִהיֶה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך ְבַאַחד ְשָעֶריָך ְבַאְרְצָך ֲאֶשר-ִכי ז

 : יְָדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון-ְלָבְבָך וְֹלא ִתְקפֹץ ֶאת-ֶאת

אלא עני שירד  תחים,על הפשאינו מחזר  ,ממיוחדים שבאחיך היינו עני הגון. אחד אחיךמ

 . מנכסיו והוא חשוב

. והוי כמו דכתיב או באחד שעריך ,ומגיע לעירך ג"כ ,הוא ההולך מעיר לעיר. באחד שעריך

לא יוכל לכתוב על כן . ו במצות נתינה בין שני אביונים הללו כאשר יבואראלא בשביל שנשתנ

לא  משום הכיכאן קימי על שני אופני אביונים הללו  ידהוי משמע דשתי אזהרות דכתיב. או

ני ועל באחד שעריך בפ צמועני קאי על מאחד אחיך בפ כי יהיה בך אביוןולשון . כתיב או

 . צמוע

 . בע האנשים להבין כמעט אם אינן רמאים וכדומהואתה יודע ט. בארצך וגו'
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אלא . שטבע ישראל להיות רחמנים ולחמול על אדם כושל. קאי על אחד אחיך. לא תאמץ וגו'

בא אזהרה לא תאמץ את על כן . טבע האדם לחמול על ממונו ולאמץ את לב החמלה הזם ג

 . לבבך

וס על מהדורי ובא אזהרה שטבע האדם שלא לח. קאי על באחד שעריך. ולא תקפוץ וגו'

 . דנזקקין לו למתנה מועטת (א,ט)בב"ב  איתאכד ,לא תקפוץ את ידך לגמרי כמה פעמיםשע

 

 ח  ,פרק טו

 : יְָדָך לֹו וְַהֲעֵבט ַתֲעִביֶטנּו ֵדי ַמְחסֹרֹו ֲאֶשר יְֶחַסר לֹו-ָפתַֹח ִתְפַתח ֶאת-ִכי ח

 . רש להקימהו על רגליוכפי הצורך שנד. קאי על אחד אחיך. כי פתח וגו'

אבל אם בא . כמו והעבטת גוים וגו' ,סתם לשון עבוט משמעו הלואה. והעבט תעביטנו וגו'

או משמעו משכון כמו להלן כ"ד י' לא תבא אל ביתו  ורחךכל ע. בכפל לשון ולא כתיב ותעביטנו

. הלואהונעשה מפעולת הלואה שם עבוט הבא בסיבת . דמשמעו ליטול משכונו. לעבוט עבוטו

. ךאבד מעותיתותטול משכון בשעת הלואה שלא  רץארך כאן תנהוג מנהג ד פירושוא"כ ה

או דגם . מלוה בפירוש דהאי קראהלכות הרמב"ם ב תבכךך וזהו דעת השאלתות סי' קמ"ז וכ

בא ללמד על שני אופני . והא דכתיב בכפלות העבט תעביטנו. כאן משמעו הלואה לחוד

נו רוצה להתפרנס אזי תתן לו לשעה ואח"כ תגבה ממנו ולהיפך אין הלואה כמו אם יש לו ואי

 . ע"ש )סז,ב(ופליגי בזה בכתובות . תתן לו בתורת הלואה - לו ואין רוצה ליטול מתנה

 

 ט  ,פרק טו

ָטה וְָרָעה ַהֶשַבע ְשַנת ַהְשמִ -ְלָבְבָך ְבִלַּיַעל ֵלאמֹר ָקְרָבה ְשַנת-יְִהיֶה ָדָבר ִעם-ִהָשֶמר ְלָך ֶפן ט

 : וְָהיָה ְבָך ֵחְטא 'ה-ֵעיְנָך ְבָאִחיָך ָהֶאְביֹון וְֹלא ִתֵתן לֹו וְָקָרא ָעֶליָך ֶאל

ובבוא שביעית והשדות והגנות . דמהדורי אפיתחא. קאי על באחד שעריך. השמר לך וגו'

 . פתוחים לכל עובר הרי המה מלאים על כל שדה ועל כל גנה

 . מאומה. ולא תתן לו

 

 י  ,ק טופר

ַמֲעֶׂשָך -ֱאֹלֶהיָך ְבָכל 'היֵַרע ְלָבְבָך ְבִתְתָך לֹו ִכי ִבְגַלל ַהָדָבר ַהֶזה יְָבֶרְכָך -ָנתֹון ִתֵתן לֹו וְֹלא י

 : ּוְבכֹל ִמְשַלח יֶָדָך

והכי . טיב גההיידלב שמח . ורחךכל לא יהי ניכר לפניו שאתה נותן לו בע. ולא ירע לבבך וגו'

כי אם מדוע פניך רעים וגו' אין זה  ה )ב,ב(דלב רע מעציב הפנים וכמבואר בנחמי. ךהוא להיפ

 . רע לב

 איתאוגם הוא יברך אותך וזה פועל הרבה כד. שתתן לו בטובת עין. כי בגלל הדבר הזה וגו'

. דיותר משהעשיר עושה עם העני העני עושה עם העשיר היינו שמברכו )ה,ט( במדרש רות

לא אמר  אתני )יז( ובתוספתא פאה פ"ד. רכות הזקנות לבועז פעלו הרבהעוד שם דב איתאו
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ובספרי . כי בגלל הדבר הזה וגו'שנאמר  ,ליתן אבל אמר לאחרים תנו נותנים לו שכר על כך

ת"ל כי  ,הוסיף לא נתן ולא אמר לאחרים ליתן אבל נוח לו בדברים טובים מנין שנותנין לו שכר

ק בשביל דבר צדקה אפילו אינו נותן בעצמו מתברך וגדול הרי מפרשי דר. בגלל הדבר הזה

 . יותר מן העושה )ב"ב ט,א( המעשה

 . בשדה או במלאכה. בכל מעשך

 . היינו מסחור. ובכל משלח ידך

 

 יא  ,פרק טו

ְדָך ְלָאִחיָך יָ -ֵכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ֵלאמֹר ָפתַֹח ִתְפַתח ֶאת-יְֶחַדל ֶאְביֹון ִמֶקֶרב ָהָאֶרץ ַעל-ִכי ֹלא יא

 : ַלֲעִנֶּיָך ּוְלֶאְביְֹנָך ְבַאְרֶצָך

וכבר ידעו ישראל וגם ביקשו . מן הנמנע שיהא בדרך הטבע שיחדל אביון. כי לא יחדל וגו'

כמו שכתבתי ריש  שיהיו מתנהגים בדרך הטבע בהשגחה פרטיתבעת שילוח המרגלים 

 . פרשת דברים

 . רחמין עליו מן השמיםדהמרחם על הבריות מ. על כן אנכי וגו'

 . היינו לעני חשוב. לאחיך

 . היינו מהדורי אפתחא. לעניך ולאביונך

 . במקום שאתה דר ויודע איך להתנהג בם. בארצך

 

 יד  ,פרק טו

 :לֹו-ֱאֹלֶהיָך ִתֶתן 'הַהֲעֵניק ַתֲעִניק לֹו ִמצֹאְנָך ּוִמָגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבָך ֲאֶשר ֵבַרְכָך  יד

אבל . בקר אינו נצרך לו שהרי אין לו עבודת השדה ולאכול לבשרו בודאי אינו צריךד. מצאנך

וגם לצמר . ודי חלב עזים ללחמך )כז,כז( במשלי פסוקצאן נצרך לחלב לאכילה כלשון ה

 . ללבישה

 

 יח , פרק טו

ר ָׂשִכיר ֲעָבְדָך ֵשש ָשִנים ּוֵבַרְכָך יְִקֶשה ְבֵעיֶנָך ְבַשֵלֲחָך אֹתֹו ָחְפִשי ֵמִעָמְך ִכי ִמְשֶנה ְׂשכַ -ֹלא יח

 : ֱאֹלֶהיָך ְבכֹל ֲאֶשר ַתֲעֶׂשה 'ה

שאינו דומה עבודת שכיר יום שאין הבעלים יודעים אם יהיה גם מחר . כי משנה שכר שכיר

דה שיש בו דבר האבד אם לא ישיג מי לגומרה אבל עבד עברי ואצלו אזי אי אפשר ליתן לו עב

ועיין תוס' ב"ב )יג,א( ד"ה . מחר וכל שש שנים יעבדהו ומוסר לו ענינים נעליםהרי יודע שגם ל

 . בכור

 פסוקאו לפני . והיה כי יאמר אליך פסוקזה לפני  פסוקולפי סדר הכתוב היה ראוי לכתוב 

אלא מתחלה יש להביא ראיה מכאן לקבלת רז"ל אשר ואף לאמתך תעשה כן . העניק וגו'

וא"כ בא זה המקרא כסדר לא יקשה . אלא בהענקה לאחר ששדלקמי' לא מיירי ברציעה 
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הרשב"ם דמיירי  תבכן בעיניך על הענקה שאתה מעניק בשלחך אותו חפשי מעמך וכ

שהרי ע"מ כן שכרו רק על שש שנים ומה זה יקשה בעיניו כשיוצא . בהענקה ולא בשלוח עצמו

 . הענקהאלא על הענקה מיירי וקאי אחר ואף לאמתך תעשה כן ב ?!אחר שש

ויש להוסיף עוד בסדר המקרא דעבד שמשרת את אדוניו בטוב לב עד שיכול להעלות עה"ד 

לומר לא אצא מעמך וגו' בזה האופן אין טבע עשיר מישראל להיות עינו צרה מהעניק לו 

משום . ורחוכל אינו נרצע ולא הוצרך הכתוב להזהיר אלא על עבד שמשרת בע אפילוביציאתו 

בעבד  כיוצא בזהו. זו אחר הענקה של אמה העבריה שאינה ראויה לרציעהכתיב אזהרה  הכי

לא יקשה בעיניך בהענקתו  מכל מקום. שאינו בטוב עם אדוניו ונרדף הוא לצאת מביתו

 . עבד אותך משנה שכר וגו' מכל מקוםבשלחך אותו חפשי וגו' כי 

 

 יט  ,פרק טו

ֱאֹלֶהיָך ֹלא ַתֲעבֹד ִבְבכֹר שֹוֶרָך  'להְבצֹאְנָך ַהָזָכר ַתְקִדיש ַהְבכֹור ֲאֶשר יִָּוֵלד ִבְבָקְרָך ּו-ָכל יט

  :וְֹלא ָתגֹז ְבכֹור צֹאֶנָך

ולפי הפשט בא הכתוב ללמד דגם בעודו בחיים הוא קדוש . הדרש ידוע. תקדיש לה' אלהיך

דנו אלא וכמו דמסיים לא תעבוד וגו' ולא תגוז וגו' ועד כה לא למ. תנהיג בו מנהג קדושה

אבל בעודו בחיים לא למדנו שהוא משונה מבכור אדם . שהכור קרב לגבוה ואינו נאכל לבעלים

וכמשמעות . שהוא קדוש ומותרין להשתמש עמו וא"כ קאי גם על הכהן שניתן לו הבכור

 . הפסוקים שאח"כ דמיירי אך בכהן

 

 כ  ,פרק טו

 : ַאָתה ּוֵביֶתָך 'היְִבַחר -ַבָמקֹום ֲאֶשר ֱאֹלֶהיָך תֹאֲכֶלנּו ָשָנה ְבָשָנה 'הִלְפֵני  כ

ואכילתו יהיה כמו יושב ללחום את מושל . כמו משלחן גבוה קזכי. לפני ה' אלהיך תאכלנו

משום דכל  ,הכתוב בבכור בייחוד פירוש מכל מקוםו. והכי הוא כל הקדשים הנאכלים לבעלים

שמות י"ח י"ב בספר  שכתבתי כמוואכילה הוא מעין הקרבת הדם . הקדשים באים לרצות

דלאו בר  (ב,ה)בר"ה  איתאאכילתן הוא לפני ה' אבל בכור אינו מרצה כלל כד משום הכי

שאינו אלא מתנת כהונה וכמו אכילת בכורים בירושלים דוקא  סלקא דעתךהרצאה הוא ו

 . הכתוב שיהא נאכל לפני ה' פירש משום הכישאינו לפני ה' אלא כתרומה 

 ,כל הקרבנות דמצוה לאכול במועד הראשון שהובא בירושלים אבל בכורלא כ. שנה בשנה

 . לעיל י"ד כ"ג מה שכתבתי עייןו. הכהן רשאי להשהותו כל השנה בירושלים

 

 כא , פרק טו

 : ֱאֹלֶהיָך 'להיְִהיֶה בֹו מּום ִפֵסַח אֹו ִעֵּור כֹל מּום ָרע ֹלא ִתְזָבֶחנּו -וְִכי כא

ויש הבדל בין עורת לעור . עורת או שבור וגו' )ויק' כב,כב( "כ כתיבובמומי דת. פסח או עור

שעדיין אינו  אף על פי ון,שגורם לעור חראבר דעורת הוא המום שניכר על העין כמו דק או ד
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אבל אנו . שאין ניכר לנו שום חסרון על העין אף על פי. עור לגמרי אבל עור קאי על הבכור

בלי שום  אפילווכן פסח משמעו שרואין שהוא צולע . רא עוררואין שאין הבכור רואה כלל ונק

 . שבירה ברגל

והיינו  ,אין השבר ניכר אלא בשעת מלאכה אפילוד (א,מ)בבכורות  איתאוהא ד הרחב דבר:)

אלא בשעה  ,בלי שבר פסול אפילושהוא צולע דא"כ  פירושאין ה. ה"ז מום ,בשעת הילוך

מי שנשבר עצם  )ז,ט( דשהמקיאת בהלכות רמב"ם וכן לשון ה. שהוא מהלך יפה ניכר השבר

ניכר אע"פ שאינו ניכר כשעומד אם ניכר כשיהלך כו' וכך לשון הטור יו"ד סי'  הרגלו והוא שיהי

ומה שפרש"י שם מחמת . השבר קטן שאינו ניכר בו שנשבר אלא כשהוא מהלך אפילוש"ט ו

 . (. מחמת שפוסע צריך לומרו טעות הדפוסהוא . שצולע

והקדים באדם עור משום שבאדם נחוץ . איש עור או פסח )ויק' כא,יח( מי אדם כתיב ג"כובמו

 . יותר ראיית העין מהילוך בטוב ובבהמה להיפך

 

 כב  ,פרק טו

 : ִבְשָעֶריָך תֹאֲכֶלנּו ַהָטֵמא וְַהָטהֹור יְַחָדו ַכְצִבי וְָכַאָּיל כב

 קודשיןהמולי בפס אפילווכאן כתיב . שמבחולין מלעיל י"ב כ"ב כתיב הכי . הטמא והטהור וגו'

 . וםמל כמו בכור בע

 

 כג , פרק טו

 .ָהָאֶרץ ִתְשְפֶכנּו ַכָמיִם-ָדמֹו ֹלא תֹאֵכל ַעל-ַרק ֶאת כג

 

אלא בא  ,שהוא מיותר שהרי דם צבי ואיל ג"כ אסור איתאבבכורות דט"ו . רק את דמו וגו'

דדם בהמה אסור משום  יא(-)יז,י אחרי תפרשר בולפי הפשט משום דנתבא. לאסור חלבו

אין  וםמלת וא"כ בהמה בע. שראוי לקרבן ודם חיה ועוף אסור משום שהוא פראי בטבע ע"ש

 . דדמו אסור צמוע ניכתיב בזה בפ משום הכיבו אלו טעמים 

 

  פרק טז

 א  ,פרק טז

ֱאֹלֶהיָך  'הי ְבחֶֹדש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך ֱאֹלֶהיָך כִ  'להחֶֹדש ָהָאִביב וְָעִׂשיָת ֶפַסח -ָשמֹור ֶאת א

 : ִמִמְצַריִם ָליְָלה

ולפי הפשט כינה לזה החודש כאן האביב לפי הענין . הדרש ידוע. שמור את חודש האביב

ויש לנו לדעת ולהתבונן כי כמו חודש האביב . שיבואר לפנינו שכאן דברה תורה בזמן גלות

להחליף כח כך חודש הזה אות לישראל אשר עוד נחליף מסוגל להפוך כל זרע לצומח מחדש 

ומי שמתבונן יותר רואה כי ישראל בעולם כמו השתות בכל פרי שהוא . כח ובניסן עתידן ליגאל

ואינו נשמר כמו גוף הפרי שמוכשר להנאת  ,שאין אדם מחבב כ"כ הגרעין לאכילה. הגרעין
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ובשעה שמגיע לירח האביב הוא . הגרעין הוא שומר את קיום המין מכל מקוםאך . האדם

כך . וכל הפרי נרקב והגרעין שח לארץ ומגיע למשוש דרכו ולעשות פרי ,היקר מכל הפרי

. ישראל בעולם בהליכות הטבע אינם נראים לעיקר בעולם אבל המה המקיימים את העולם

על ו. ומעלים מן האדם בכלל כיםוהולים וכאשר יגיע מועדם אז יהיה משוש דרכם להיות גדל

. כל זהלהודיעך את . בחדש האביב הוציאך וגו' משום הכיומפרש ד. נקרא חודש האביב זה

 . להלן עיין עודו

בא ובשום מקום זולת כאן ולאו דבר ריק הוא  תפרשזה הדיוק הוא פלא ולא נזכר ב. לילה

 . ויבואר לפנינו

 

 ב  ,פרק טז

 : ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם 'הקֹום ֲאֶשר יְִבַחר ֱאֹלֶהיָך צֹאן ּוָבָקר ַבמָ  'להוְָזַבְחָת ֶפַסח  ב

ולכאורה הוא תמוה שהרי הוא דעת בן . פרש"י תזבח לחגיגה שאם נמנו כו'. צאן ובקר

ואנן . במועט אפילווממילא בא . כפסח ודוחה שבת יד תדקסבר שחגיג ,ב(ע)דורתאי בפסחים 

מנין למותר הפסח  בוהאר בה ברמר א חמןנב והא דכתיב בקר דריש כדר ?הכי קיימא לןלא 

אבל באמת למדנו רש"י דודאי . וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר כו'שנאמר שקרב שלמים 

ולא  לכולי עלמא מהתורהאלא לחגיגה שהוא מצוה  חמןנב לומר כדר אי אפשרפשטא דקרא 

גה שעיקר חגי סבירא ליהדחגיגה אינו דוחה שבת  למאן דאמרלאו חובה היא ד )א(כתוס' שם 

ומהאי קרא רק שאינו חובה  מהתורהשהוא  ,ג(ח) סחפהלכות אלא כדעת הרמב"ם ב. מדרבנן

שהוא חובה ודוחה שבת  ינהממע ובן דורתאי דייק מדקרי לה פסח ש. כפסח אלא מצוה

אבל ודאי מיירי . חמןנב נקרא פסח כדר משום הכיד גמראפליגי ומפרש ב על זהו. כפסח

 . ן בפשטא דקרא אמאי קרי לה הכא פסח ויבואר עודועדיין יש לאלוה מלי. בחגיגה

 

 ג  ,פרק טז

ָעָליו ַמצֹות ֶלֶחם עִֹני ִכי ְבִחָפזֹון יָָצאָת ֵמֶאֶרץ -תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִשְבַעת יִָמים תֹאַכל-ֹלא ג

  :יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם כֹל יְֵמי ַחֶּייָך-ִמְצַריִם ְלַמַען ִתְזכֹר ֶאת

והנה חז"ל דרשו בפסחים . על מצה שהוא לחם עוני זולת כאן ורההתל לא נזכר בכ. עוני לחם

]ומזה למד הטור בסי' . ופרש"י שאומרים עליו הלל והגדה. שעונין עליו דברים הרבה ,א(לו)

 צהוממץ חהלכות אבל הרמב"ם ב. תע"ג להניח הקערה של מצה בשעה כל הגדה כמנהגנו

. רה בשעה שאומרים מצה זו שאנו אוכלים כו' הרי אינו מפרש הכישמניחין הקע תבכ (ד-,גח)

 . )והלל( והכי מיבעי שעונין עליו הגדה. ובאמת לפרש"י[ אינו מדוקדק לשון דברים הרבה

מן דעיקר אזהרה דהאי קרא לקובעו חובה בז ,ב(כח)שם  איתאאלא תחלה ראוי לדעת הא ד

ל אלא ע. ההזמן פסח והיכן מרומז כאן בזוהרי לפי הנראה מיירי בזמן דאיכא . קאתי ההז

מעתה מובן . דמצה בלי שום תבלין הוא לחם עוני. פשטא דקרא לחם עוני הכי הוא ורחךכ
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דבזמן דאיכא פסח ונאכל עם המצה או סמוך לה לא מקרי לחם עוני ורק בזמן הזה הוא לחם 

 . זהו לפי הפשט. עוני

רשאין לאפות תרומה חמץ  משום הכיד ב()עה,התוס' זבחים  וכמו שכתבוהוא  הרחב דבר:)

משום  ההוא משום דחמץ עדיף ממצה ואית בי. שממעטין באכילתו אף על פיסמוך לפסח ו

במה שהקשו אמאי לא נמצא  ,א(כז)התוס' בבכורות  תבוכן וכ. לגדולה )במד' יח,ח( למשחה

ה מסוגיא והוא תמוה לכאור. באכילת תרומה משום למשחה ויישבו דבלחם לא שייך למשחה

צריך אלא . דלהכי נאכל שירי מנחות עם דבש משום למשחה )טו,א( מפורשת בסוטה פ"א

אלא מצה שהוא  יםנאכל םכונת התוס' דבחמץ לא בעינן יותר ושאני שירי מנחות שאינ לומר

 . (. לחם עוני

ופרש"י משום . עני הוא מסיק ואשתו אופה דרכו של מה ז,א(קט)וכן לפי הדרש עוד שם 

. מאי שייך שמירה להסקת התנור שאינו עסק עם העיסה. ה מן חימוץ אינו מובן כ"כשמיר

וזהו זהירות שתהא . כמו שהביא הגר"א ז"ל בהגדה הוא אופה ואשתו לשה ח]ואולי היה הנוס

הלישה בידים קרות ולא מחוממות מן התנור בשעת אפיית המצה הקודמת אבל לפי נוס' 

טרוח בעצמו כמו בזמן פסח שהיתה המצוה להזקנים ל הדילן[ נראה שאין בזה אלא מצו

המצוה לטרוח במצה  ההזמן בז מינכי שמות י"ב כ"א הבספר  כמו שכתבתילעסוק בו בעצמם 

 . כאשר יבואר צריםמציאת באשר הוא עיקר הזכרון של י

דבזמן הפסח היה עיקר . ההזמן ועתה נשוב להדרש שעונין עליו דברים הרבה שהוא ג"כ בז

בנס דפסח ה' על הפתח ואכילת מצה היה רק להודיע שגאל ה'  יציאת מצריםשל  הזכרון

כל שלא אמר ג' דברים  ומראמליאל גבן ר סחים )קטז,ב(פרבי ע פרשהוהיינו דתנן ב. אותנו

ולא נזכר ענין חפזון כלל אלא הוא . ממצרים אבותינו וגאלנכו' מצה זו שאנו אוכלים ע"ש ש

הרא"ש שלהי פסחים דלהכי יש להביא ג'  כמו שכתבהנס וכמו לחמי תודה שמביאין על 

של מצות שבעת ימים שהוא להזכירנו על מיעוט תועלת  אחדאו בא לתכלית . מצות

 . קדש לי תפרשבספר שמות  כמו שכתבתי. בהשתדלות האדם

והיינו שאנו אומרים מצה . אכילת מצה בלילה הראשונה בא ללמדנו ענין חפזון בזמן הזהאבל 

וכבר תמהו בזה על שנוי . נו אוכלים על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץזו שא

יש להזכיר  בזמן הזהולדברינו מבואר יפה ומקרא מלא הוא דבאכילת מצה ד. מלשון המשנה

 החפזון משמע גם חפזון דמצרים בחצות הליל פירושו. כי בחפזון יצאת מארץ מצרים. הטעם

 ,א(ט)ברכות  איתאגם חפזון דישראל בבוקר כד. כלנו מתים שחשו לשלחם מן הארץ כי אמרו

שמות י"ב ל"ט שאז לא נחפזו המצרים אלא ישראל לא יכלו בספר  כמו שכתבתיוהוא 

להתמהמה שלא יהא נודע למצרים שאין בדעתם לשוב ויקחו מה שהשאילו או לא יניחום 

 . תאשם י"ב י"א בשם המכיל כמו שכתבתיגם חפזון דשכינה . לצאת ג"כ

וזהו . להסביר טעם שהיסב הקב"ה שלשה חפזון הללו. יש לבאר דברים הרבה הזל כם וע

 . לשון דברים הרבה דמשמעו שלשה מיהא
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ה בן דברים הרידעונ שוטופידי אין מקרא יוצא מ מכל מקוםח' שביארנו ד פסוקלהלן  עיין עודו]

 . הוא טעם גם על שבעת הימים שאוכלין דוקא מצה[

וי בתכלית הספור תליא בהא דעיקר מצות הספור בזה הלילה בא לחזק אמונה וטעם זה השנ

למען תזכור  פסוקמסיים ה משום הכיו ,מה שנוגע להליכות עולם בחיים ,בהשגחה בכל השנה

ובכל יום מזכירו . שהאב מספר לבנו מעשה שיש בו מוסר והספור ארוך כדי שעה וכמו. וגו'

כך מצוה לעשות . ומספר מחדש כי שיעשה שורש בלבבו ובכל שנה חוזר. ברמז קל כל הספור

ובאשר הליכות החיים היה משונה בין עת . ובכל יום סגי בזכירה לבד ,ספור ארוך בזה הלילה

היה  ארץ ישראלבין עתה שהמה מפוזרים בארצות לא להם דב ארץ ישראלישיבת ישראל ב

רכה ברגלים היה תלוי והב. תלוי כל הפרנסה ברגלים שהיה ארבעה ראשי שנים כידוע

)כג,י  משפטים פרשהב כמו שכתבתיבשמירת מצות הארץ היינו שביעית ותרומות ומעשרות 

והיה לנו להאמין שאם היו שני שכני שדה משונים בשמירת המצות . קומותממה ובכ כג,יט(

ודבר זה באמת . בשביל אחד מטר ,א(ט)בתענית  איתאוכד. ככה היו משתנים בברכת הארץ

פור יהמצוה להשריש אמונה זו ע"י זכירה וסהיה  משום הכי. ינו מצוי בכל ארצותפלא וא

בין בית ישראל לבית מצרי בהתגלות  נפקא מינהשהיה במצרים שפסח ה' על הפתח והיה 

ים בכורי מצרים וניזוקים כפי טבע הרגשת כבוד רגששמשום זה היו נ. העברת כבוד השכינה

שמשום זה מתו גם . )יא,ד יב,יב יב,כט( בא פרשהב בתיכמו שכת ,ה' למי שאינו ראוי לזה

בכורי השבי מאומה אחרת ורק בכורי ישראל לא הרגישו כבוד ה' וזה היה בדרך השגחה 

 . במדבר ט' א'בספר  מה שכתבתי עייןו. שעיני ה' בה ארץ ישראלפרטית וכמו כן הוא תמיד ב

ל היה מן עבודת הארץ אבל ופרנסת ישרא ארץ ישראלהיה נצרך בזמן שישראל ב הזל וכ

בזמן שאנו בגולה והליכות חיי ישראל תלוי בכל יום כפי שהקב"ה מזמין בהשגחה פרטית לכל 

נצרך זכירה וספור של  על זהו ,ואין לזה שום הכנה טבעית אלא השגחת ה' לוטה בטבע. חדא

שלא וגם מה ששאלו מצרים פחדו בכל רגע . שמשום זה לא הכינו שום צידה. שעת חפזון

 משום הכי. יתגלה ע"י דלטורין שאין בדעתם לשוב והיו עיניהם תלויות רק בה' ובהשגחתו

תכלית  מכל מקוםדרבנן  בזמן הזההגדה  למאן דאמרואפילו . עיקר הספור בא על המצה

על שלשה אופני חפזון כפי כחו  הוכל אדם נושא דע. הזכירה בכל שבעה הוא ענין החפזון

 . בירם הרבהוהיינו שעונין עליו ד

בית דמיירי בעת חורבן  ,אחר שביארנו דהאי קרא מרמז לזמן הגלות יש לנו לבאר כל הפרשה

ארץ ומי שבא ל. המזבח היה עדיין קיים והיו כל ישראל בגולה בחו"ל בלי פסח כללכשהמקדש 

כמו שהיה באמת במשך נ"ד שנה אחר חרבן בית שני עד שחרש רופוס את ההיכל  ישראל

שבזה המשך היו אסורים להקריב כל קרבנות שכתיב בהם ריח ניחוח . זבחוהרס את המ

 אפילוהיינו . ויקרא כ"ו ל"א והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחוחכםבספר כדכתיב 

קיים לא יהיה לריח ניחוח וממילא אסור  מכל מקוםבזמן שאפשר להקריב שיהיה המזבח 

אמנם בכל . ן שיהא הקרבן לשם ריח ולשם ניחוחדבעינ )מו,ב( כדתנן ספ"ד דזבחים ,להקריב

. קרח פרשהובבכור כתיב ב. הקרבנות כתיב ריח ניחוח אפילו בחטאת כתיב ויקרא ד' ל"א
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קרב  משום הכי. זולת פסח שאינו קרב לריח ניחוח. לבכור ברדל ומעשר בהמה איתקיש בכ

 מליאלגבן דבזמן ר )יא,ב( בסנהדרין פ"א איתאשהיה המזבח קיים כדכל זמן אחר החורבן 

היה אחר חורבן לפני חורבן ביתר והיה  מליאלגבן תלוי עיבור השינה בשביל פסחים ור

 . המזבח אז קיים

. כי בחדש האביב הוציאך ה' אלהיך ממצרים לילה על זהרמזה תורה כאן וגם הטעם כל זה ו

 יםת ולהיות בטוחוידוע דלילה מרמז על חשכת הגלות לרמז לנו כי עוד לפנינו לסבול עול גלו

 . כל זהובא הפסח בזה העת להתבונן ולזכור . על הגאולה

. מעתה מבואר הוא דנקרא חגיגת י"ד בשם פסח משום דבאמת חגיגת ט"ו לא היה קרב אז

 . נקרא גם הוא פסח משום הכיו. ורק חגיגת י"ד משום דלשם פסח הוא בא הוא קרב

 

 ד  ,פרק טז

ַהָבָׂשר ֲאֶשר ִתְזַבח ָבֶעֶרב ַבּיֹום -יִָלין ִמן-ְגֻבְלָך ִשְבַעת יִָמים וְֹלא-ָכלבְ  יֵָרֶאה ְלָך ְׂשאֹר-וְֹלא ד

 : ָהִראשֹון ַלבֶֹקר

האי לבוקר הוא בוקר שני וללמד  ,ב(עא)לפי דרשת חז"ל פסחים . ולא ילין מן הבשר וגו'

 משום הכיום השלישי אבל א"כ היה ראוי לכתוב בי. אחדדחגיגת י"ד נאכל בשני ימים ולילה 

ונמצא דשתי . דקאי על העולה שאסור להלין הבשר על מחר (ב,י)בחגיגה  פסוקלמדו מזה ה

דמיירי בזמן שחרב . שוטופידי אכן אין מקרא יוצא מ. כדרך משנה תורה פסוקאזהרות בזה ה

כך אסור לאכול  ג(פסוק ) כמו שכתבתילהקריב על המזבח ביום ט"ו שאי אפשר וכשם . הבית

שאין אוכלין אז  )נט,א(בזבחים  איתאחגיגת י"ד משום דהוי כמזבח שנפגם לאחר הקרבה ד

דיש שם מחלוקת תנאים בקדשים קלים  אף על פיו. קדשים אף ע"ג שנזרק הדם בהיותו שלם

ויקרא כ"ו בספר  מה שכתבתי עייןו. דגם קדשים קלים אסור לאכול קיימא לןהכי  מכל מקום

לאכול למחר חגיגת י"ד  אי אפשראחר שחרב הבית  מינכי וה. בזה גמראל"א בבאור סוגית ה

 . להקריב אלא משום פסח ובי"דשאי אפשר 

 

 ז  ,פרק טז

 : ֱאֹלֶהיָך בֹו ּוָפִניָת ַבבֶֹקר וְָהַלְכָת ְלאָֹהֶליָך 'הּוִבַשְלָת וְָאַכְלָת ַבָמקֹום ֲאֶשר יְִבַחר  ז

דצלי בכלל  ה"א בא ומירושלמי נדרים פ"ו פרשהלתא מכאן למדו במכי. הפסח בצלי. ובשלת

 . והחגיגה מבושל בקדירה כמשמעו. בישול בלשון תורה

ו לבוקר שני שהוא ביום ראשון דחוה"מ שהרי פירש ,א(ה)רש"י ותוס' בר"ה . ופנית בבוקר

וכבר . אכן לפי דברינו מתפרש כמשמעו בזמן דליכא ראיה. ביום ראשון דרגל טעון מצות ראיה

דספר דברים נקרא משנה תורה דשתים זו שמענו גם לפי הפשט ועיקר  כמה פעמיםיארנו ב

 . סדר המקרא

 

 ח  ,פרק טז
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 : ֱאֹלֶהיָך ֹלא ַתֲעֶׂשה ְמָלאָכה 'להֵשֶשת יִָמים תֹאַכל ַמצֹות ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי ֲעֶצֶרת  ח

וכבר דרשו חז"ל הרבה  כתיב שבעת ימי וגו' )יב,טו( בא פרשהשמות בספר ו. ששת ימים

 . ולפנינו יבואר עוד. בזה

לפרש אזהרה זו דאסור לעשות מלאכה  אי אפשר. עצרת לה' אלהיך לא תעשה מלאכה

 )מד,א( כ"ג פרשה מיותו הרי מפורש בירושל. דא"כ מלאכת עבודה מיבעי. משום קדושת יו"ט

כת עבודה אינו וכל אזהרה דמלא. חסר אחת לאכהמבות דהאי קרא בא להשלים ארבעים א

הא לא נזכר אזהרה זו  ,ותו. רשב"א פ"ד דשבת בשם ר"חה דושיבחי כמו שכתבתימן המנין 

זו ומאי אולמא דשביעי של פסח דאזהיר דחמנא עלה גם  פרשהדמלאכה בכל המועדות ד

כמו משמעות עצרת היינו שיהא עצור לפני ה' ומפרש שלא כי אם אלא לא מיירי . זו פרשהב

מאי עצרת אי עצור  ,א(ט)והכי מפורש בחגיגה . די שלא יסיח דעת מעצרתיעשה מלאכה כ

. והשזירה אלא לג ילה למ חמנארתב הכתיב לא תעשה מלאכה עצרת דכ ,בעשית מלאכה

והרי בלשון עצרת ודאי אין במשמע איסור . הרי דמשמעו עצרת ולא תעשה מלאכה חד הוא

לא תעשה מלאכה משמעו  פירושה מינ כיוה. מלאכת עבודה יותר משארי מלאכות אוכל נפש

לא כתיב לא תעשה כל  משום הכיו. שיהא פנוי איזה שעה ממלאכה כדי שיהא עצור לפני ה'

אבל אין הדבר תלוי בזה אלא . מלאכה דיהא משמעו כשיעורין שקבעו חז"ל בשבת ויו"ט

. חג לה' וביום השביעי )יג,ו( בא פרשהוכמו דכתיב ב ,והוא משום הבאת קרבן ,שיהא פנוי

אז המצוה להיות פנוי מכל עסק  ,וביום שמקריבין ,ושני המקראות באים לתשלומי חגיגה

מה עצרת דפסח לתשלומין  )ט,א( בחגיגה שם איתאוהיינו ד. ומלאכה כדי להתבונן לתכליתו

 . כו'

במשמע מלשון פרש"י שם שהרי אינו חלוק משלפניו כו' היה וראוי לדעת ש הרחב דבר:)

י וא. שלמה בפסח כל שבעה הוא מצד הסברא משום שאינו חלוק משלפניודהאי דיש ה

פרש"י בד"ה  (אז,י)חגיגה דלהלן  ,ותו. דא"כ הכי מיבעי מה עצרת בתשלומין ןכומר לפפשר א

לחג  דיןהוא וה כותהסג בח )ט,א( כדרבינן קראי בפ"ק. מה חג המצות יש לה תשלומין כל ז'

דלא מצד הסברא למדנו אלא ודאי בלי שום קרם לא הרי . שהרי אף הוא ז' ימים ,המצות

מי  שה,אלא משום דלכאורה ק. למדנו תשלומין לראשון ורק משום דכתיב ביום השביעי עצרת

שהרי  אי אפשריישב רש"י דזה  . על זהצמהעני יאמר שהוא לתשלומין דראשון ולא מצוה בפ

 צמועני אינו מצות קרבן בפ עצרת דשמיני דיןהוא אלא אינו רק לתשלומין וה. חד רגל הוא

היינו משום שלא ידענו  כותהסג מח ןלפקא נ צותהמג דח שם והא דפרש"י. אלא לתשלומין

 משום הכי ,מיןושלתדכל שבעה  ןלא מקרא דעצרת אלא דשביעי משלים חובת הראשון ומנ

 . (. דכתיב שבעה ימים כותהסג מח ןלפקא פרש"י דנ

דאי הוי  שם גמראקאמר ב על זהדיום הראשון ו הרי דלשון עצרת משמעו לקרבן השלמה

 ילה כתיב לא תעשה מלאכה ג"כ ידענו שהוא משום השלמה והבאת קרבן וא"כ עצרת למ

 . זהו דרשת חז"ל. והשזירה אלא לג
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אכן לפי הפשט מצוה דעצרת לפני ה' להתבונן על תכלית אכילת המצה כל שבעה שאין 

שהיה בז הרחבת הדרוש  יג,ו(שמות ) ש ליקד פרשהתועלת בהשתדלות וכמו שביארנו ב

שם כתיב שבעת ימים תאכל מצות וכאן כתיב ששת ימים דשם  משום הכיו. לקידוש בכורים

מיירי בזמן הבית ולא באה מצות אכילת מצה ביום הראשון ג"כ אלא לתכלית אחד דשבעת 

מה . ג(סוק פ) לעיל כמו שכתבתיעל הפסח כי אם לא היה  יציאת מצריםהימים שהרי ספור 

נה יום שוהוא על המצה א"כ  יציאת מצריםדעיקר ספור  בזמן הזהזו דמיירי  פרשהב שאין כן

וביום בשאר הימים  מה שאין כן. הראשון משאר הימים דיום הראשון חובה לדבר בו הרבה

משום . מצה של ששת ימים ולעשות עצרת לפני ה'השביעי מצוה להתבונן בתכלית אכילת 

נכלל במשמעות לחם עוני שעונין עליו  הזם וג. ב ששת ימים אלו מיום הראשוןחלק הכתו הכי

היינו בשעת עצרת שהרי אין מקרא יוצא מ"פ דכתיב שבעת ימים תאכל עליו . דברים הרבה

 . מצות לחם עוני

והיינו דאכילת מצה בפסח מעין אכילת מנחות כל השנה שהוא מצה שבאה ללמד דהמתקרב 

כמו בפסח לכל אדם  מינכי ויקרא ב' י"א וה ספרב כמו שכתבתיחבולות לפני ה' אליו למעט ת

 . וזהו דכתיב עצרת לה' שאז ראוי להדבק בה'. שם שכתבתי

 )ברכות נז,ב( אמר שלמה שה"ש בפסח שהוא יסוד על אהבת ה' כדברי חז"ל משום הכיו]

ים מדור הרואה שה"ש בחלום יצפה לחסידות וכפרש"י שם בקשת אהבת ה' ומזה אנו נוהג

 . דור לקרוא שה"ש בפסח[

 

 ט  ,פרק טז

 : ָלְך ֵמָהֵחל ֶחְרֵמש ַבָקָמה ָתֵחל ִלְספֹר ִשְבָעה ָשֻבעֹות-ִשְבָעה ָשֻבעֹת ִתְסָפר ט

כמו בזב וזבה אלא מדכתיב עוד הפעם תחל . משמעות ספירה הוא במחשבה לבד. תספר לך

 . ואין מקום לבאר כאן. )סה,ב סו,א(במנחות  והכי מבואר סוגי'. לספור למדנו ספירה בפה

 

 י  ,פרק טז

 : ֱאֹלֶהיָך 'הֱאֹלֶהיָך ִמַסת ִנְדַבת יְָדָך ֲאֶשר ִתֵתן ַכֲאֶשר יְָבֶרְכָך  'להוְָעִׂשיָת ַחג ָשֻבעֹות  י

. היינו מעות. וישם אחשורוש מס )אסת' י,א( משמעו כמו ,א(ח)ביארו חז"ל בחגיגה . מסת

הכתוב לשון מסת בחג שבועות ביחוד היינו משום דבפסח וסוכות רגילים להביא  והא שדייק

כפי הצורך אבל בעצרת שהיה כמה מישראל מתעכבים מן פסח עד  נדרים ונדבותמן הבית ל

 . עצרת בירושלים ושוב לא היה לו בהמות בעצרת ונדרש לקנות בכסף

 

 יא  ,פרק טז

ַאָתה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך וְַעְבְדָך וֲַאָמֶתָך וְַהֵלוִי ֲאֶשר ִבְשָעֶריָך וְַהֵגר ֱאֹלֶהיָך  'הוְָׂשַמְחָת ִלְפֵני  יא

 : ֱאֹלֶהיָך ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם 'הוְַהָּיתֹום וְָהַאְלָמָנה ֲאֶשר ְבִקְרֶבָך ַבָמקֹום ֲאֶשר יְִבַחר 
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ון הוא והיה ראוי אריכות לש. והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך

י נואמר ב. והרי בסוכות כתיב כן בסמוך. לכתוב והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך

"ע או"ח סימן תקכ"ה ס"ג גבאי צדקה גובין ובש איתאד. זצ"ל חיים ברלין נ"י הה"ג מורינו

קם מהחצרות ביו"ט אבל לא יכריזו כדרך שמכריזין בחול אלא גובין בצנעא ונותנים לתוך חי

בשבועות שהוא יו"ט כתיב בהני אשר  משום הכי. )פ"ג ה"א( דמאי מיוהוא בירושל. וכו'

בסוכות שיש בו  מה שאין כן. ולא מה שיש בעיר שהוא בפרסום ,בקרבך דמשמעו בשכונתו

אבל הלוי . שבעיר ותם ואלמנמישיכריזו לקרוא נדבות בשביל גרים ויתו. חוה"מ כתיב שעריך

 . ם נותנים לו מעשרותיו ובחשיבותאינו מקבל נדבה כי א

 

 יב , פרק טז

 : ַהֻחִקים ָהֵאֶלה-ֶעֶבד ָהיִיָת ְבִמְצָריִם וְָשַמְרָת וְָעִׂשיָת ֶאת-וְָזַכְרָת ִכי יב

אכן לפי דברינו . לא נתבאר מה החקים שבעצרת יותר משארי חגים. את החקים האלה

ים את התורה ובאים לידי משפטי כללי התורה שבהם מחוקק כמה פעמיםדחקים משמעו 

 ,עלינו לפרש כאן ג"כ דבזה המועד ישים אל לבו לשמור ולעשות החקים האלה ,התלמוד

ומסוגל בזה היום שניתן בתחלה גם לדורות להתבונן בהם  ,באשר אז זמן מתן תורתנו

ל הרשב"א בשו"ת סימן תי"ג דכל יום מימי הבריאה פוע כמו שכתב. ולקבלם עליו להגות בהם

ולא נזכר בפירוש  ורתנותתן והיינו דמצלינן זמן מ. יותר בדבר שנתחדש בו יותר משאר ימים

נכתב כאן בשם חג  משום הכי. זולת בזה המקרא ורהתתן בתורה דשבועות הוא יום מ

 אמור פרשהב כמו שכתבתיולא נזכר ספירה דיומי ג"כ . ומצות ספירת שבועי לחוד. שבועות

דתכלית ספירת שבועי משונה  )כח,כו( במדברבספר  ו שכתבתיכמאלא היינו . )כג,טו(

ושבועי מלמדנו על חובותינו להשקיע אהבתנו בו ית' ע"י עול התורה . מתכלית ספירה דיומי

 . ובשביל זה כינו חז"ל זה החג עצרת יע"ש. שבזה נכנסנו ככלה לחופה

 

 יג , פרק טז

 : ם ְבָאְסְפָך ִמָגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבָךַחג ַהֻסכֹת ַתֲעֶׂשה ְלָך ִשְבַעת יִָמי יג

דרק חה"ס נקרא חג כל שבעה בלשון  כמה פעמיםנתבאר . חג הסכות וגו' שבעת ימים

ותודות יותר מבחוה"מ פסח בשביל  נדרים ונדבותהמקרא בשביל שהרבו ישראל להקריב בו 

 . גם בפי חז"ל סתם חג הוא חג הסכות משום הכיו. הגשם שאחריו

 

 טו  ,פרק טז

ְתבּוָאְתָך -ֱאֹלֶהיָך ְבָכל 'הִכי יְָבֶרְכָך  'היְִבַחר -ֱאֹלֶהיָך ַבָמקֹום ֲאֶשר 'להִשְבַעת יִָמים ָתחֹג  טו

 : ּוְבכֹל ַמֲעֵׂשה יֶָדיָך וְָהיִיָת ַאְך ָׂשֵמחַ 

ידי אין מקרא יוצא מ מכל מקוםקבלת חז"ל שזה אינו אלא להשלמה אבל . תחג לה' אלהיך

בספר  כמו שכתבתידבכלל לשון תחוג משמע שמחה הבאה בריקודים ומחולות  ,ג"כ פשוטו
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כי וה. שמות ה' ג' בלשון ויתנו לי דמשמעו שמחת ריקודים לפני ה' היינו וגילו ברעדת קודש

ר ויק"ב איתאוזהו ד. דחגו חגא הוא ,ב(י)בחגיגה  איתאמשמעות תחוג לה' אלהיך וכד מינ

שובע שמחות אם פניך דבסוכות יש שבע שמחות סוכה וד'  הפסוקעל  ,ב(ל)אמור  פרשה

ר'  מרומשני א. ומקשה אם שמחה למה חגיגה ואם חגיגה למה שמחה. מינים וחגיגה ושמחה

אנן ידעין מאן נצח אלא מאן דנסיב בעיין בידיה אנן  תן ולייאבין משל לשנים שנכנסו אצל הדי

ו באין ומקטרגין לפני הקב"ה בר"ה ולית אנן כך ישראל ועובדי כוכבים הי. ידעין דהוא נצוחיא

ידעין מאן נצח אלא במה ישראל יוצאין מלפני הקב"ה ולולבין מאתרוגיהן בידיהן אנו יודעין 

הקושיא  פירושונתקשו ב. המפרשים חגיגה היינו קרבן חגיגה פירשוו. נצוחיא ןדישראל אינו

. קרבן חגיגה -חגיגה  פירושין השא ,ולי נראה. הישוב פרשהאם חגיגה למה שמחה כו' וגם ב

וזהו דמקשה למאי נצטוינו . חגיגה היינו ריקודים פירושאלא . דא"כ אמאי לא חשיב ראיה ג"כ

. ומשני דהוא אות על הניצוח כמו לולב שמורה על הניצוח. על שמחה וחגיגה הרי היינו הך

שמחה שמביאה דמצות ריקוד אינו מצד שמחה כדרך ה. מצות עשהומעתה ניחא דכתיב תרי 

 מכל מקוםוא"כ אפשר דאפילו אינו שמח בלב . אלא ריקוד הוא לאות על הניצוח. לידי ריקוד

 . מצוה לרקד

הוא טעם על מצות התורה לחוג ולשמוח במקום אשר יבחר . כי יברכך וגו' והיית אך שמח

 ה,ומטבע האדם להיות שמחתו יוצאת בפועל ,באשר שאז זמן אסיפה בשפע ברכה. ה'

על . סקבא דשתא ריגלא ,א(פא)בקדושין  איתאוכד. כדרך שמחה של הוללות ,ריתה תוגהואח

נזהר עפ"י מורא מקדש וזהו דבר היה ושם י. צוה ה' לבא ולשמוח במקום אשר יבחר ה'כן 

היה בלי שום תערובת מצוה ומורא ה' ומי יודע מה שי והיית אך שמחהכתוב כי יברכך וגו' 

 פירושולפי דברינו לעיל ב. שתחוג לה' במקום אשר יבחר ה' אני מצוהעל כן יוצא מזה 

המדרש יש לפרש עוד דהוא טעם על הצווי במקום אשר יבחר ה' דאי תחוג במדינה ובאת 

כמו השמח בפני עצמו . בלי ריקודין פירושוהיית אך שמח . שמחת החג מחמת ברכת האסיף

ושם תהיה . קום אשר יבחר ה'צוה הקב"ה להיות במ משום הכי. ואין אחר עמו. על טובו

ובזה יבא . שמחה כללית מכל ישראל וישמחו על הניצוח בקיום האומה והליכותיה בקודש

 כמו שכתבתיומתפרש ג"כ . מצות עשהוהדרש על והיית אך שמח זה ש. לריקודים ג"כ

דמצוה בעידן דעסיק בה מיהא  )כא,א(דבסוכות דיש לכל ישראל מצות סוכה וידוע בסוטה 

משום שאין בו מעשה המצוה  צרתעמיני ש מה שאין כן. ומצלי ואין לחוש כ"כ להוללות אסוני

 . שיש להזהר בשמחתו הכי

 

 טז  ,פרק טז

ֱאֹלֶהיָך ַבָמקֹום ֲאֶשר יְִבָחר ְבַחג ַהַמצֹות  'הְפֵני -ְזכּוְרָך ֶאת-ָשלֹוש ְפָעִמים ַבָשָנה יֵָרֶאה ָכל טז

 : ֵריָקם 'הְפֵני -ּוְבַחג ַהֻסכֹות וְֹלא יֵָרֶאה ֶאתּוְבַחג ַהָשֻבעֹות 

יראה את פני  ,,היינו יראה, ידוע מאמרם ז"ל בחגיגה ד"ב דמשמעו יראה. יראה כל זכורך וגו'

בן דכמו כן מתפרש סיפיה דקרא ולא יראה את פני ה' ריקם בשני וומ כביכולויראה מה'  ,ה'
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טעון היה נראה ממנו ית' ריקם אלא יהיה ולא י. לי קרבןהיינו לא יבא לראות פני ה' ב. אופנים

 . שמות כ"ג ט"ו יע"ש פרג"כ מבואר בס פירושה על זהוהוכחה . ברכה

והיינו דמצלינן אחר זכירת מקרא זה והשיאנו ה' אלהינו את ברכת מועדיך כאשר רצית 

 . פסוקואמרת לברכנו ולא נמצא בשם מקום שאמר ה' לברכנו במועדים זולת בזה ה

 

 יז  ,פרק טז

 : ָלְך-ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר ָנַתן 'הִאיש ְכַמְתַנת יָדֹו ְכִבְרַכת  יז

פסוק ) .דלקמיה פסוקהדבר מובן דהאי קרא מתפרש אחר משמעות . איש כמתנת ידו וגו'

 וכמו שכתבולמשמעות הראשון שלא יראה פני ה' בלי קרבן א"כ מתפרש זה המקרא טז( 

עשיר וידו . עני וידו רחבה קורא אני עליו איש כמתנת ידו מישם הירושלב ,ב(ח)חגיגה  התוס'

אם הוא עני אבל בטבעו לפזר צריך לפזר גם על  פירושנאמר כברכת ה' וגו'  על זהמעוטה 

מכל מקום צריך להביא  ומי שהוא עשיר וקמצן. וזהו כמתנת ידו בכל דבר. קרבנות החג

על המשנה שלהי  בהרחב דברריש ויקרא  כתבתימה ש עיין]ו קרבנות החג כברכת ה' וגו'

שמעות המלפי כל זה הממעיט ובלבד שיכוין דעתו לשמים[  חדמנחות אחד המרבה וא

א"כ מתפרש זה . נראה ממנו ית' בלי ברכההיה שלא י האבל למשמעות השני. נההראשו

מנו ית' שפע ברכה מהיה לפי אופן מתנת ידו כך י. איש כמתנת ידוהאיך תהי הברכה  פסוקה

לפי הברכה שנתן לך עד כה בזה יהיה . ברכת ה' אלהיך אשר נתן לךכובמה תהי הברכה 

שהרי אין ראוי לברך למי שלא למד שיתברך בתורה או למי שאינו עוסק . הברכה עתה

ישימך אלהים כאפרים הפסוק על  )מח,נ(בראשית בספר  כמו שכתבתיו. שיתברך בעשירות

מבורך היה שנתן לו ה' אם בתורה אם בבנים אם בעושר י אלא לפי ערך הברכה. וכמנשה

 . תיובכל מועד בשפע וכבר הראינו לדעת דמשנה תורה מתפרש גם לפי הפשט בשתי משמעו

 

 

 

 


