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 רשת כי תצאפ
  המשך-אברבנאל דברים פרק כא 

 
 

  יד-י, דברים כא

 

 סדר המצוות בפרשה
כבר הזכרתי מחכמת סדור סדרי התורה שעשה מפרשת ראה אנכי עד שופטים ושוטרים  

 הגיד בו משה ר בנו עליו השלום איך יתנהג האדם לעבוד את בוראו בכל לבבו ו בכ ל ,סדר אחד

 . נפשו ובכל מאודו כמו שזכרתי

 להגיד בו ההנהגות הכוללת שהיו בישראל ,ועשה סדר אחר משופטים ושוטרים עד פה

 . אנושיות ורוחניות כמו שזכרתי

 . וסדר סדר אחר בדינים הפרטיים שבין  האדם לעצמו ובינו לחברו בסדר כי תצא למלחמה

 

 ואין ספק שב א. והנה המ פרשים השתדלו לתת טעם וקישור בזיכר ון  המצוות אשר בזה  הסדר

ל  " ועם כל זה אעיר עליהם כפי דבר י רבותינו ז. בטעמים האלה מהחולשה מה שלא יעלם

 ודברי המפרשים היו תר ,ו שדרשו סמוכים"ר פרשה ר"ק וב" פתבפרק כל כתבי ובברכו 

 . מחוורים אצלי וכפי מה שיר אה בקשורם יותר מתישב

 

 : שנו רבותינותנחומא מדרש והנה ב

  .ררת עבירה ועביר ה גו,מצווה גוררת מצווה

 ב תריה כי תהי ין לאיש במה כתי.  וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בהבדכתי

 כי יהי ה לאיש בן סורר , אחריובמה כתי. שתי נשים האחת אהובה  והאחת שנואה

מכאן למדו שעבירה .  אחריו כי  יהי ה באיש  חטא משפט מות והו מתבמה  כ תי. ומורה

 . גוררת עבירה

 מה כתיב אחריו כי  תבנה , דכתיב כי יק רא קן צפור לפניך? ןמצווה גוררת מצווה מני 

מה .  לא תזרע כרמך כלאים,מה כתיב אחריו. תזכה בה תעשה מעקה -בית חדש 

מה כתיב אחריו לא תלבש שעטנז צמר . כתיב אחריו לא תחרוש בשור ובחמור יחדו

 -ה מה כתיב אחריו כי יקח איש אש. מה כתיב אחריו גדילים תעשה לך. ופשתים

 .  הרי מצווה גוררת מצווה. לכך נסמכו פרשיות הללו.שתזכה לאשה ובנים
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וגם אני אבחר דרכם בקשור מה . שורםיהנה העירו בזה על קצת ממצוות הפרשיות האלה בק

לם מתאימות  ו וכ,ומה שלא יעלה בידי אין בז ה  אשם כי כולם נתנו מרועה אחד. שאוכל

 כמו  , כי  כל מצווה עו מדת בעצמה,ן אינו דבר מ חויב וסמיכות  המצוו ה בכא .ושכולה אין  ב הם

 .אברהם' רשכתב 

 

 חשב שהמצוו ת האלו מיפת תאר והבכורה ובן סורר  ומורה והתל וי  ן"רמבשהוראוי שתדע 

 . בהן מצו ות מחודשות

 

ולקחת  באומרו ,תון עם האומותיכי הנה בפרשת כי תשא הזהיר על הח .ואין כן דעתי

 ולכן ראה לבאר פה ,יו אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי אלהיהןמבנותיו לבניך וזנו בנות

.  אבל עם התנאים אשר יזכור, שיקחנה בשביה,תר בעניין יפת תארישכבר נוכל להתחתן בה

 .  כמו שהוכיח בכל אחת מהן,וכן בשאר המצוות נמצא שנזכרו במה שעבר

 

 ]יפת תואר[
 ויצורו עליה   ,ראו  אליה לשלום ולא תשלים שאחרי שיצורו על העיר ויק,ועניין המצ ווה  הזאת

 ,אר בעיניוו אולי יקרה שיראה בשביה אשת יפת ת, וישללו הנשים והטף אשר בה,עד רדתה

'  נתנו ה ואחר המצור כי תצא למלחמה על אויב יךוזה ו אמרו .  ויחשוק בה,ע"ר אבכמו שפירש 

וי קרה שתראה . בוז לךת' רק הנשים והטף וג ו  שהוא אמר למעלה ,אלהיך בידיך ושבית שבי ו

וחשקת בה באהב ה  .  תהיה בעיניך  יפה,או אפילו שתהיה כעור ה. בשביה אשת יפת תואר

 . פרד מחשבתך ממנהי עד שלא תוכל להחשק שהוא המכונה בלשון ,נמרצת

 

 רוצה לומר שאם יתקפהו יצרו  יבעלנה בעיל ה  ,ולקחת לך לאשההנה יה יה גז רת המאמר 

 .  והוא הנזכר באומרו ולקחת לך לאשה,יר קודם שתתגי,ראשונה בגיותה

 
 עד שתעשה לה שבעה ,אבל אחרי הביאה הראשונה ההיא לא תוסיף עוד לגשת אליה

 :דברים
 

 הגבלות השומרות על השבויה
שאחרי פטירת רתיחת יצרך והבאתה אל תוך ביתך כי בהי ותה ברש ותך ותחת ידך ראשונה 

וכבר נמצא . היה קודם אותה ביאה הראשונהיתקרר דעתך ולא יהיה חשקך אליה עצום כמו ש

שאם לא בעל בעילת מצווה היא ישנה בין  ) 'קמא דף ד(בדיני כלה כיוצא בזה בכתובות פרק 

 .הנשים והוא ישן בין האנשים אמנם אחר שבעל היא יכולה לישן עמו בחדר

 



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr* אברבנאל לפרשת כי תצא קיצור 

 

6

6

די דול השער כי ציוה עוד וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה בהי ות יו פי האשה גשנית

 .וגם תגדל צפרניה כדי שתתנוול. שלא יחמוד לדלת ראשה

 

שציוה שתסיר שמלת שביה המהודר והמ פואר וידוע שלא ילבש אותה מיד בגדי  שלישית

 .רקמה רק מבלאות בגדי אשתו הראשונה וכיוצא בה ם

 

ציוה וישבה בב יתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים שתהיה תמיד מצויה במקו ם  רביעית

 .יושב שם ודמעתה על לחיה נכנס ונתקל בה יוצא ונתקל בהשהוא 

 

 שלא תהיה חשוקתו רק כאחת הנשים הנשואות לבעליהן כדת משה וישראל ויה י ה  חמישית

 .זה כשתתגייר ועל זה אמר ואחר כן תבא אליה ובעלתה והי יתה לך לאשה

 

ר בה    אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכור לא תמכרנה בכסף  לא תתעמה והיששית

 . תחת אשר עניתה

 .  הדברים האלה כולם הם דרכים להסיר חשקו מעליה ושלא יקחה לאשהששההנה 

 

 שוב אינו יכול למכרה ולא  ,א אליהו כי כשידע שאם יב,וגם הדין האחרון הוא מכוון לזה

 יותר  ם עליה ם ממונם כי יש כמה אנשים חביבי.להשתמש בה עבודת השפחות יפרוש ממנה

 . ותם אל הממו ן היא ה גוברת עליהםו לפי שתא.םותומהשלמת תא

 

)  א"דף כ( שאמרו במסכת קדושין פרק קמא ל"חזכן ראוי שיפורשו הכתובים  האלה כפי דרך 

  .וחשקת בה ולקחת לך לאשהא עליה ביאה ראשונה שנאמר ושהוא מותר לב

 

 ]שיטת הירושלמי מגדילה את זכויות השבויה[
 : והוא אמרם שם, סותר לזה, סנהדרין דעת אחר בירושלמי דמסכתל"חזאמנם נמצא ל

אתון אמרין . יוחנן שלח לרבנין דתמן תרין מלין אתון אמרין בשום רב ולית אינון כן' ר

ואני אומר לא בעילה .  יפת תואר לא הותר בה אלא בעילה ראשונה בלבד,בשם רב

אמר  שנ, אלא לאחר כל המעשים האלו שנזכרו בפרשה,ראשונה ולא בעילה שנייה

 . א אליה ובעלתהוואחר כן תב
אתם א ו מר י ם בשם .  וא ינם  כ ן, שני  דברים  אתם א ומר ים   בשם רב, י וחנ ן  שלח לחכמ ים   שם'  ר:  תרגום[

 ....] רב

 

 כדברי  ולקחת לך לאשהשאין גזרת המאמר . וכפי הדעת הזה ראוי לפרש הכתובים כן

 , לחמה על אויביך  כשתצא למ:יאמר. והבאתה  אל תוך ביתך אבל תהיה הגזרה ,המפרשים
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 והוא  ,ח לעשות חילו כי הוא הנותן לך כ,אלהיך בידך'  אבל יתנם ה,ולא תהיה אתה מנצח

 , קח בהיהנה עקר מעשיך שתעשה במלחמה הוא השבי והשלל אשר ת. הנותן ביד ה אויב

 . ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד על דרך מה שאמר  ,אלהיך בידיך ושבית שביו' וזה ו ונתנו ה

 

 , ב ר הכתוב ב ה ווה י כי ד, תחשוק  בההוליופיי ,ארו יקרה  שתראה בשביה אשת יפ ת תוכבר

 במלחמה לגורלך הותיקחנרוצה לומ ר . ולקחת לך לאשה. הי פ יושלא יחשוק האדם כי אם בי

א עליה מיד ו  הזהר שלא תב,הנה כשיקרה זה.   ובדעת לקחת אותה לאשה באחרונההבכוונ

 ולא ,יבעלו נשותיהם בכל מקום צנוע או מפורסם כמנהג הפחותים ש,קח אותהיאחרי שת

 כי כן ראוי שתבעל האשה בבית  , תביאה אל תוך ביתך:אבל תעשה כן. יחושו על כבודם דבר

 .  לא בשדה ולא בדרכים,בעלה

 ,  רוצה לומר שתתקנם ותכין עצמה להתגייר ולטהר,יהציפורנוגלחה את ראשה ועשתה את 

 ,גדים רעים ומטונפים כי  על כן נקראו שמלת שביה שהם ב,ר את שמלת שביה מעליהיותס

 ,  וילבישום בלויי  הסחבות שהם בגדי השביה,בים אותם יסירו מעליהם הבגדים הטוביםושהש

 כי בהכרח הוא שתרגיש צער  ,וגם לא תכריחה להיות שמחה. כלי גולי עשי לךעל דרך 

 כדי שתמצא מנוח  , ולכן  הניחה שתבכה את אביה ואת אמה ירח ימים,פרידתה מקרוביה

 . א"פרק מ'  בחלק גהמורה כמו שזכר הרב , כי יש לעצבים מנוחה והשקט בחבלם.לנפשה

 

 כי אין ראוי ל אדם נכבד לקחת את אשתו , ולא תבעלה,ובזמ ן ה הוא לא תכריחנה להניח דתה

 . בהי ות צועקת מרה ומתאבלת על מתיה,א עליה בתוך המלחמה מגואלת בתוך הדםוולב

ישב דעתה ומתרצה  י תת,ית הקרובים יילתה וטהרתה וחליפת השמלות ובכאבל אחרי טב

 אתבוואחר זה כלו . הכורח ותתגייר ברצונה או בעל ,וה לו כי הוא אדוניהו ותשתח,לבעלה

 והיא , ותתחייב אליה בכל הדברים שהאדם חייב לאשתו, ואז תהיה לך לאשה,אליה ובעלתה

  .לםוגם כן תשמור דיני אשת איש כ

 

והנה נתן לו זמן ירח ימ י ם  . ציוה על הטבילה לפי  שכבר נצטוו עליה שנאמר אתם ושביכםולא 

 כי לא יבחר השם יתברך שאיש מבני ישראל ישא ,אולי בתוך הזמן הז ה יתחרט ולא יקחנה

 וגם זאת לא . זה הי ה מפני  המלחמה ול שכך יצר הרע,ואם התיר אותה כאן. אשה מעם נכרי

כשל  יכי זה ממה שי.  לא קודם המלחמה ובתוכה, ושבית הש ביתהיה כי אם אחרי הניצחון

תחת אשר  ונתן הסי בה ,והיה אם לא חפצת בה ולזה אמר . כמו  שעשה בעניין פעור,העם בה

 . נשא אליוילוח הראש והטבילה והטהרה  שעשתה להי  כי אם בג,נוי בביאהיואין הע. עניתה

 

 -שאנה י שאם י,י היותה לו לאשה הוא אחר, כתב שאמרו והיה אם לא חפצת בהן"רמבוה

 . יגרשנה כדין אשה יהודית
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 יח-טו, דברים כא

 ]דין בכור וזכויותיו [
 . " ונו לד  חי, אשר יו לי דהו ה אדם ר אשונ ה,הוא הב ן הז כר" :  בכ ורתגדרה

 .יעמד במקום הסוגהוא ואמרנו 

 . שאין בבת דין הבכ ורה על האחים.  יבדילהו  מהבתהבן ה זכרואמרנו 

ויבאר גם . שהוא בכור לאם. יבדילהו מבכ ו ר פטר רחם. ר יולידהו האדם ראשונהאשואמרנו 

 שאם ימות , כמו שינהגו  קצת האומות,כן לזה שאין  הבכור הנוטל  פי שנים הוא הגדול מאחיו

 אבל הבכור הוא בערך האב להיותו  , אינו כן.שאר דין הבכור לשני בשלמותיהבן הבכ ור י

 כי הוא ראשית אונו לו משפט  ה אמרולז. מאשה גרושהאף על פי שיהיה . ראשית אונו

 . הבכור ה

 אב ל  . לא יפסול את אחיו מהבכ ורה,הוא להו דיע כי הנפל והב ן הנולד מת. ונולד חיאמרנו 

 .  הוא הבכור,לד אחריו חיופ הבן הא חר אשר יו"עכ

וריש דין   מאחיו להחד לא יוכל אחרי מותו א, אם ימות אחרי כן,ובה יותו נולד חי בזה האופ ן

 . התבאר זה מאשר לא יקרא בשם בן וגדרו כי אם חי,הבכור ה

 

כמו שאמר  . ואמנם מעלות הבכור הן  בכבוד שישב  לימין אביו  ו שאר הבנים יהיו למטה מ מנו

ומעלתו גם כן שיכבדוה ו אחיו  . לא כן אבי כי  זה  הבכ ור שים ימינך  על ראשו) פרשת ויחי(יוסף 

 את לרבות  ,בכתובות פרק הנושא כבד את אביך ואת אמך ל"רזכאשר יכבדו לאביו וכמ ו שא

ואמנם המלכות לא תחלק כי  . ומעלתו גם כן בנכסים  שיירש פי ש נים בהם. אחיך הגדול

 . הבכור י ורשו כלו

 

 כא-יח, דברים כא

 

 ]בן סורר ומורה [
כי יהיה מר שנא. באה הקבלה  בספרי ובפרק בן סורר ומורה שזה ה דין ינהג בבן ולא בבת

 כי התורה קראה  , ושלא ינהג בגדול בשנים,ושלא ינהג בקטן בשנים. ש בן סורר ומורהלאי

 . בןאותו 

 .  חדשים מימיושלושה שימי  דין בן סורר ומורה לא יהיו  כי אם ג"רלבולכן הוכ יח ה

 

 

ולא . בקולנו כי התורה אמר איננו שומע ,ת העבירוהכ שלא ינהג הדין הזה במעש "ובארו ג

 וביארו עוד  . אבל ינהג בהפלגת האכילה והשתייה יותר מדאי.'ע בקול האיננו שומאמרה 
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 את םסריי שבית דין היו  מי,וזהו שאמר ויסרו אותו. שלא יהיה נסקל עד שילקה בראשונה

 וי היה להם ידי ם , שלא יהיה זה  אם לא כשיסכימו אבי ו ואמו בדבר, וביארו עוד.החוטאים

 והוציאו אותו אל זקני עירו ואל ,א לבית דיןום לביגליור.  ותפשו בו אביו ואמור שנאמ,לתפשו

  . שנאמר ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומורה,ולשון לדבר. שער מקומו

 

 ]התנהגותו של הבן הסורר[
יהיה לאיש שכאשר .  יהי ה בי אר הכתובים בזה,רשים האלה בעניין המ צווהוואחרי ידיעת הש

 כנגד ומורה. יתברך’ דרך הישרה כפרה סוררה כנגד ה רוצה לומר סר מן ה,בן סורר ומור ה

 ולא די שהוא חוטא אלא ,או יהיה סורר ומורה שהוא סר מן הדרך השכל. אביו ואמו ומקללם

ומלבד סכלותו זה יה י ה בלתי שומע . שהוא גם מחטיא את הרבים ומורה או תם דרך פשעיו

 אלא ,ולא די כל זה. לי  צדק כאשר יעצוהו ב דרך ישר ינחוהו  במעג,בקול אביו  וב קול אמו

 ציוה  ,הנה כשיקרה כל זה. ולתוי באה אבל יוסיף וישנ,סרו אותו בית דין ולא ישמע לקולםישי

כי הרחמים ברשעים אכזריות .  הם לא יעשו כן,שעם היות טבע האב והאם לרחם על הבן

 זקני עירו שהוא  ויוציא ו אותו אל,ויתפשו בו אביו ואמו. ורחמי רשעים אכזרי ר וכמו שנאמ,איה

 . ש אל שער מקומו" ולא יהיה זה בסתר כי אם בפרהסיא כמ,בית דין של עשרים ושלושה

 

  : דבריםארבעהואמרו אל זקני עירו בננו זה חוטא ב

 ועובר על ,בהיותו בלתי שומע בקולנו' והג. בהיו תו מורה כמו שפירשתי' הב. להיותו סורר' הא

 ,  במזונותת נמשך לתאוות גם בלא דעת בהמי,זולל וסובאלהיותו ' והד. מצוות כבוד אב ואם

  .אל תהי בסובאי יי ן בז וללי בשר למו וכמו שאמר ,בכמותם ובאי כותם

 

 ]עונשו[
.   שאינו חייב עד שיאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין,כרונם לברכה פירשויזחכמינו ו

רכים וילסטם את הבריות ושנהרג על שם סופו לפי שסוף מכלה ממון אביו וי עמוד בפרשת ד

 . ולכן אמרה תורה מוטב שי מות זכאי ואל ימות חייב

ובמה שאמר ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים ומת יראה לי שכוון לומר שלא יצטרך בדבר הזה  

 ה  כי לא יסבול השכל שיחייבו בניהם למית, כי אם עדות האב והאם,עדים ולא חקירה אחרת

 אמר הכתוב ורגמוהו  כל אנשי עירו  , אביו ואמו הדברים האלהולכן אחרי שיאמרו. בהי ותו נקי

כי  .  וכל העם ישמעו וייראו,יתברך’  כי בזה י בערו הרע הפושע הזה מקרב  עם ה,באבנים ומת

קח כל אדם קל וחומר ממנו ממה  י הנה י,ב שנה"בהי ות האדם בן סורר ומו רה הנענש בן י

 . שיראו שיהיה  באדם גדול

 

 שיהיה  הב ן ה ראשון ההו א  ,בננו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו ,רשואפשר עוד אצלי לפ

. שמדרך הסברא ילמדו הם ו יחובו את ה ב ן.  ובלתי שומע בקול אביו ואמוהסורר מדרך הישר
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 אבל יוסיף על חטאתו פשע ,ולא די הוא שהוא איננו שומע בקולם ואיננו מקבל מוסר מהם

שהטב עי והישר ה ו א  . שהוא בהפך המנהג ה טבעי ,שהוא ירצה להיות מור ה עליהם ומלמדם

 . וזה ירצה להורות לאביו ולאמו ולא ישמע בקולם. שהאב והאם יורו וילמדו את הבן

. דור טהור בעיניו ומצו אתו לא רוחץ. דור אביו יקלל ואת אמו לא יברךודומה לזה אמר שלמה 

ה ו א טהור בעיניו בהי ותו בלת י   כ י ה בן הסורר וה מורה שיקלל אביו ואמו 'דור מה רמו עיניו וגו

 ו זה ו דור מה רמ ו  , הוא בגו בה וגאוןהזל כם  וע, עד שמצואתו לא רוחץ,יודע בין  ימין  לשמאל

 . 'עיניו וגו

 

 אברבנאל דברים פרק כב
 

 ד-א, דברים כב

 

 ]השבת אֵבדה והקמת הנופל[
  : ָּת מֵ ֶהם ָהֵׁשב ְּתִׁשי ֵבם ְלָאִחיָךֵׂשיֹו ִנָּדִחים וְ ִהְתַעַּלְמ-ׁשֹור ָא ִחיָך אֹו אֶ ת-ִתְרֶאה ֶאת -לֹא  א 
 ּתֹוְך ֵּביֶתָך -לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְולֹא  ְיַדְעּתֹו ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל -ְוִאם  ב

  :ְוָהָיה ִעְּמָך ַעד ּדְ רׁש ָא ִחיָך אֹתֹו ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו
 ַּתֲעֶׂשה לַ ֲחמ ֹרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלִׂשְמָלתֹו   ְוֵכן ג

  :ּתֹאַבד ִמֶּמּנּו  ּוְמָצאָתּה לֹא ת ּוַכל ְלִהְתַעֵּלם-ֲאֵבַדת ָא ִחיָך אֲ ֶׁשר -ֶׂשה ְלָכל ְוֵכן ַּתֲע
 

 ]ההוספות בפרשת כי תצא[[
באה  . השב תשיבם לאחיך,  נדחים והתעלמת מהםלא תראה את שור אחיךוהנה המצ ווה  

.  לוהשב תשיבםכי תפגע את שור אויבך או חמורו תועה  :ר שנאמ,כבר בפרשת משפטים

 :ה כאן בה דברים”וביאר משה רבנו ע

 הנה ,שהעובר על המצווה הזאת מלבד שהוא עובר במצוות  עשה כמו שנזכר שם הראשונ

 . עוד יעבור על לא תעשה שזכר פה

 שבמעט . שישיבהו, כי שם לבד חייבו כשיפגע  בדרך, וזה.נדחים אמרו ן"רמבלדעת הושנית 

וכאן יחייבהו שאף ב נדחים מן הדרך ומרוחקים , מהעמל יוכל להשיבו אליו  אחרי שפגע בו

 אבל ישתדל  , שלא יתרשל ללכת אחריהם להשיבם מרוב העמל, שיקשה להשיבם אליו,ממנו

 . ללכת אחריהם ולהשיבם אליו

 שיהי ו כל כך נדחים ומרוחקים ממנו  , והתעלמת מהם גם כן על זה הדרך עצמושואפשר לפר

 אף על פי  , רוצה לומר. בכל זה השב תשיבם,מאמר והוא סוף ה,עד שיתעלמו ממנו לרחקם

 . פ תשתדל לחזר אחריהם כדי להשיבם לאחיך" עכ,שיהיו נדחים מן הדרך נעלמים ממך

 

 ואולי תהיה דירתו רחוקה  , להשיב ההאבדהולפי שלא יקשה עליו איך ילך לבקש את בעל 
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. קלל אביו ואמו שהוא על דרך ומ,ואם לא קרוב אחיך ולא ידעתו לזה אמר ,ממנו מאוד

שלא יהיה  בעל ] א[ : תנאיםשניוכן ב זה  העניי ן שהם .  שמקלל אמואושהרצון בו  ומ קלל אביו 

 אף על פי שאפשר  ,או שלא ידעתו כלל] ב[. האבדה קרוב אליך ומעירך אף על פי שתכירהו

 אבל יהיה הדבר עמך עד דרוש , מהצדדים האלה לא תלך לבקשוחדהנה בכל א. שהוא קרוב

 כדי שיתאמת שהו א  , בדברםרוצה לומר עד שאחיך יבא לשאול עליו ויתן סימני. אותואחיך 

 . כוב כל לי אבל והשבותו לו מבלי ע, ואז אל תכנס בלבבך חמדה בדבר ההוא,שלו

 

 שאין ,וגם לשלמתו.  עם הי ות הבהמ ה ט מאה ואינה חשובה,וזכר שכן  יתחייב לעשות לחמורו

  .ןהמיטלטלי ירמו ז אל כלי הבית ושאר ,שתהיהוכן לכל אבדה אחרת . בה רוח חיים

 .והי ה סוף המ אמר לא תוכל להתעלם

 

 ]הקמת חמור שנפל[
  : ֲחמֹור  ָאִחיָך אֹו  ׁשֹורֹו נְֹפִלים ַּבֶּדֶרְך ְוִהְתַעַּלְמָּת מֵ ֶהם ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו-ִתְרֶאה ֶאת -לֹא  ד

 
אה את חמור אחיך או שורו לא תר :וכמו שצי וה  בעניין האבד ה כך הז היר  בעניין הנפ י לה

כי תראה חמור  שנאמר ,והמצו ו ה הזאת גם כן באה בפ רשת משפטים. 'וגונופלים בדרך 

כי  החמור והש ו ר . או שורואר כאן י ב, ולפי ששם לא זכר כי אם חמור.שונאך רובץ תחת משאו

 . הנה הם אשר מדרכם שיפלו תחת משאם

, נופלי ם בדרך כי אז יתחייב לעז רו להקימם כי המצווה  הזאת תהיה כשיהיו ,וביאר כאן עוד

 בספרי ובפר ק ל"חז כמו  שביארו . לא יתחייב לזה,אבל אם נפלו ברשות היחיד או בתוך הבית

  .אלו מציאות

 עד ,חקים מאוד ממנוו מרך רוצה לומר שיהיו בדר,והתעלמת מהםוביאר כאן עוד אמרו 

  . יתחייב ללכת לעזרו,עלמו מעיניו לרוחק המקוםישי

דח יוזכרו תנאים לפטור את האדם מהשיב את הנ. פעמים שאתה מתעלם ל"חזמרו וכבר א

 .  ב פירושוג"רלב וכבר הביאם וקבצ ם ה.ומלהקים את הנופל

 לא  , ירצה שאם בעל השור והחמור לא ירצה להתעסק בהקמתו,ואמנם אמרו הקם תקים עמו

וזהו אמרו  .  יסייעהו חברו,אבל כאשר הבעל יתחזק להקים את הנופל. יתחייב האדם להקימו

 .  רוצה לומר בחברתו וסיו עוהקם תקים עמו

 

 ושלא יהיה  אסור בהנאה ,ה  והעזר,והכו ונה באלו  המצוות לעו רר הרחמים והחמלה לאחים

 זכר , בעבירה גוררת עבירהתכי אחר שהשלים לזכור המצוות המתגלגלו. לשום אדם

דח והקמת הנופל ושאר המצוות י השבת הנולכן זכר.  שמצווה גוררת מצווה,ההפכ יות אליהן

 . שיזכור
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 ה, דברים כב
  : עֵֹׂשה ֵאּלֶ ה-ֱאלֶֹהיךָ  ָּכל’ ִיְלַּבׁש ֶּגבֶ ר ִׂש ְמַלת ִאָּׁש ה ִּכי תֹוֲעַבת ה-ִאָּׁשה ְולֹ א -ֶגֶבר ַעל -ִיְהֶיה ְכִלי-לֹא  ה

 

 ]לא יהיה כלי גבר על אשה[

 . עניין המצווה הזאת וטעמה
 הזכיר שלא יתחכמו , על איסור ערות אשת איש ועל איסור עריותלפי שהזהיר פעמים רבות

 .  כדי שתלך אצלו ואיש לא יכירה,בני אדם ללבוש האשה בגדי האיש

 הנה  ,בעל לחשוקיהן וללכת לבקשםיוזה באמת ימצא בנשים הנשואות כי כאשר ירצו לה

 גם האנשים .וילכו כ איש ההולך לבקש חברו. ילבשו בגדי בעליהן כדי  שלא ירגישו בהן

ולכן הז היר על .  ילבשו בגדי אשה להדמות אליה ולעורר לב הזונים,המבקשים מ שכב הזכ ור

 . זה

 

 אבל הוסיף וביא ר ,כי כבר הז הי ר עליה פעמים רבות. ואין הז הרת העריות מצוו ה מחודשת

 . וה אשה בנקבו תה, כי האדם ראוי שיהיה ני כר באנושותו,כאן שלא יעשו מתחבולו ת האלה

 כי אם בהרבו ת  ,ולא הייתה התועבה במלבושים. שה אלהואלהיך כל ע' אמר כי תועבת הולכן 

 . הזנות ובבעיל ות האסורות הנמשכות שכבר הזהיר עליהן

אותו כלי גבר ותכסיסיו  י לומר כי כמו שלא י,ואפשר שנסמכה הפרשה הזאת למצוות הטעינה

 . גם לא דרכי האשה , כן לא יאותו תכסיסי האשה ולבושיה לאיש,ומנהגיו לאשה

ולכן יאות אל .  וידוע שאין דרך הנשים לעזור אל טעינות ופריקות מן המשאות וכיוצא בזה

א בל יאזור כגבר .  לבלתי נתון זרוע לאחיו לעזרו בזה, האדם שלא ינהג מנהג הנשים ודרכיהן

 .שלמה יהיה כעטו יה י ושב ובטל ואחיו מצטער. חלציו ויעזור למי שיצטרך אליו

 

 ז-ו,  כבדברים

  ]שילוח הקן [
 ָהָארֶ ץ ֶאְפרֹ ִחים אֹו ֵביִצים -ֵעץ אֹו ַעל -ִצּפ ֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך ְּבָכל -ִיָּקֵרא  ַקן ִּכי ו

  :ַהָּבִנים-ִתַּקח ָהֵאם ַעל -ַהֵּביִצים לֹא -ָהֶאְפרִֹחים אֹו  ַעל -ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל 
  :ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהאֲ ַרְכָּת ָיִמים-ִּתַּקחַהּבָ ִנים -ָהֵאם ְוֶאת -ְּתַׁשַּלח אֶ ת ַׁשּלֵ חַ  ז

 

 ת  תנחומא נתנו טעם בהקשר המצוו ה הזאת וביאור המצוות הנמשכומדרשכבר זכרתי שב

לת הסדר היה טעמם  י כמו שבמצוות שנמשכו בתח,מצווה -והוא ששכר מצווה . אליה

 . עבירה -שורם ששכר עבירה יוק

רוצה לומר כי  אחרי שזכר למעלה המצוות . בדרךור מ לת  שנסמכה בעב ,כתב ברהםאבי רו

 זכר זאת אחריהם שהיא .ֲחמֹור ָאִחיָך אֹו ׁשֹורֹו נְפִלים ַּבֶּדֶרְך-ִתְרֶאה ֶאת-לא : לדרךתהמתייחסו
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 . כ בדרך"ג

  .חדאותו ואת בנו לא תשחטו ביום אכ מ"והנה המצו וה  הזאת כבר התבאר דרכה ג

 

 לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא ,שהטעם בשניהם לבד אם לא שחשב ,ן"ר מבוכן כתב ה

 . נרחם

 

 דאגה גדולה כשירא ו  ת כי יש לבהמו, בטעם המצווה הזאת]ח"ג פרק מ"ח[ המורהוכתב הרב 

 כי אהבת האם  ,ואין הפרש בין דאגת האדם לדאגת הבהמות על בניהם. מיתת בניהם

ח המחש בה המצ וי ה   ואבל היא מכ.  לפרי בטנה אין  זה מפאת ה שכל והדיבור הבתיוח

 . בבהמ ות כאשר היא מצויה באדם

 

 ר אבל אין לומ,קון באדםי כתב עליו שאמת הוא שיש במצוות טע ם ותועלת ותן"רמבוה

אך הטעם הנכון הוא . אל בעלי החיים  הללו' שטעם המצווה הזאת הו א להגיע רחמיו ית

 .  ממנות ולהרחיק פעולות האכזריו,דותיוילהשלים תכונת האדם ומ

 

אבל אומר אני . ל אין להרהר עליהם כי אמת יהגה חכו" זן"רמבוהנה על האמת דברי ה

  .דש בזה דבר עליוי ושלא ח, דבריו,המורהשבכלל דברי הרב 

 

 ]טעם המצווה[
 הנה כוונה ה תורה בזה עוד , מאתנוהקון התכו ני ותת האכזריותונראה לי שמלבד הרחק

הו וה כל מה שאפשר מאשר ה שתתמיד הווית  ו,להרחיק ההפ סד האפשרי להיות קודם זמנו

וציוה הקדוש  ברוך הוא ש לא .  כמו העץ העושה פרי, שהם הבנים, לעשות פריוקן הוויתת

ו   כמ , אבל כמו שהותרה כריתת הפרי ונאסרה כריתת העץ.שחית הדבר המוליד ועושה פרינ

 שאם נותנת ,קח הבנים שהוא הפרייככה ציוה שנ. כי ממנו תאכל ואותו לא תכרותשכתוב 

זון מן  י אבל נשלח את האם כדי שאנחנו נ, ולא נשחית עץ בלחמו, רובצ ת עליהםהבהי ות

 .  ותתמיד ההויה ו הה טבה, והאם תעשה פרי אחר,הבנים או האפרוחים

 

 ]באילו בעלי חיים נוהגת המצוה[
ג  ביארו ששלוח הקן נוה, ובספרי,פרק שלוח הקן חולין'  הקדושים בקבלתם במסל"חזואמנם 

 אינו חייב  , אבל אווזים ותרנגולים שקונה האדם להביא לביתו לאכילה.בדבר שאינו מזומ ן

 שהוא הדבר הבא  , קן צפור לפניך בדרךיקרא התבאר זה באומרו כי . בהם לשלוח את האם

 כי המזומן  לאכילה בבית איננו מוכן אל , והסיבה  בזה מבוארת. לא בבית,דרך מקרה ובדרך

 .מיד ההו יה כי אם לאכילה והפסד ולא להת,הוי ה אחרת
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.   לא בטמאים, טהוריםםצים ואפרו חייעוד קבלו שאין חיוב המ צווה כי אם בעוף טהור ו ב

 שהוא הנמצא  ,בר הכתוב בהוו היוד.  שהוא עוף טהורכי יקרא קן צפורוהתבאר זה מאמרו 

 . בדרך

ם בזה הוא כמ ו   והטע. רוצה לומר הדבר הראוי לאכילה לך,ואת הבנים תקח לךוכן אמרו 

ואמנם הטמאים הם  .  מאשר אין החיוב בהתמדת ההו יה כי אם בעופות הטהורים,שזכרתי

לפי שאין הרחמים על בעלי החיים ועל העצים כ י .  שמותר לכרתו,כעץ אשר לא עץ מאכל הוא

 .אם על האדם שנברא הכל לתועלתו

 

 יצאו ביצים מוזרות שאין  ,מה אפרוחים בני קיימ א אף כל ביצים בני קיימא ) שם(עוד אמרו 

והטעם  , אפרוחים או ביצים והתבאר זה מאמרו . שהוא פטור מלשלח,פור רובץ  עליהןיהצ

 אבל , והיא אין ביצתה להועיל, והם אינם צריכים לה, לפי שאינה אז בעלת פרי,בזה הוא

 .תדמה לעץ שאיננו עץ מאכל כמו שזכרתי

כי הנה הבאתי אלה להוכיח מה ם  , במקו מםוכבר באו דינים אחרים במצווה הזאת יעויינו 

 ,למען ייטב לך והארכת ימים ולזה היה סוף המאמר .שטעם המצווה וענינה הוא כמו שזכרתי

כי אם למען ייטב לאדם ,  שלא הייתה המצוו ה הזאת לתועלת בעלי החיים,רוצה לומר

צה לומר כיו ן   רו, ו הארכת ימים וזהו . למען יאכל ממנה פעמים אחרות,כשתתמיד בהם הויתה

 כדי שיספיק ו  ,וי ה במ זונו תוהנה אתה צריך אל התמדת הה, שאתה עתיד להאריך ימים בארץ

 .אליך בהזנת ימים רבים

 

 יב-ח, דברים כב
 :ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמֶּמּנּו-ָתִׂש ים ָּדִמים ְּבֵביֶתָך ִּכי-ִתְבֶנה ַּבִית חָ ָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמעֲ קֶ ה ְלַגֶּגָך ְולֹא ִּכי ח 

  
 ]צוות מעקהמ[
הנה ,  ואם כבר נזכרו במה שקדם. כמו  שזכרתי,מצווה –גם המצוות האלה בכלל שכר מצווה 

 כ די שלא ישים  ,וביאר כאן עניין המעקה, לא תעמוד על דם רעךמצוות המעקה מבוארת מ

 . דמים בביתו

להרחיק ההפסד האפשרי להיות קודם , וטעם המצוו ה הזאת הוא דומה לטעם שלוח הקן

 ואמר .ו עשית מעקה לגגך ולכן הזהירו .ת זמנו הראויוי וכדי שיתמיד התהוות בה,זמנו

 . ולא יהיה מוכן לנפול הנופל משם, לא ישים דמים בביתו,שכאשר יעשה זה

.  בכלל המצווה הזאת כל דבר שיש בו סכנה, השואלרקפוף ק ס" בספרי ובבל"חזולכן אסרו 

בין שיהיה שלו לבדו  ,  יקנה או יירשנו או ינתן לו או,ואמרו שהדין  הזה ינהג כש יבנה בית חדש

 . יתחייב לעשות מעקה,םאו עם שותפי

 

 ואף על פי כן ,פולי ראוי היה ז ה ל-' כי  יפול הנופל ממנו' ב'ברק  בשבת פל"חזומה יפ ו דברי  
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 שהיה די באומרו ול א  ,ה נופלהנה  דייקו מלת , י חייב" שמגלגלים חובה ע,לא יתגלגל על ידך

 אמונות שתיוזה  ממה שיחזק , יפ ולי לפי שהיה ראוי ש, אבל לכן אמר הנופל.דם ממנופול איי

 . ואמונת הידיעה האלהית בקצות האפשרי מבלי שיכריחה ו, אמונת הבחירה האנושית:יקרות

 

,  שהמעקה יועיל למ י שיהי ה נופל  מאליו מבלי  כונה אלהית,פול הנופ ל ממנוי כי י ויש מפרשים

 וגם  . בשום פניםללהינצ לא יוכל , ההשגחה מצד רוע פעולותיורךדל  עפוליאבל מי שראוי שי

 .הוא פירוש נכון

 

 ]מצוות כלאיים לסוגיהם[
  :ִּתְקַּדׁש ַהְמ ֵלָא ה ַהֶּזרַ ע ֲאֶׁשר ִּתְזָרע ּו ְתבּוַאת ַהָּכֶרם-ִתְזַרע ַּכְרְמךָ  ִּכְלָאִים ֶּפן-לֹא  ט 
 

שדך לא תזרע   ,פרשת קדשיםברה גם כן ואמנם מצוות לא תזרע כרמך כלאים כבר נזכ] 765[

 .כלאים

כ  ינהג האיסו ר " כי ג, שאין האיסו ר בלבד בשדה אשר זכר שמה,וביאר כאן ה מצווה  הזאת

 ולכרם כמ ו , שםכר כמו שנז,וידענו עם זה שהאיסור כולל לשדה. ולכן לא תזרע כרמך, בכרם

 ,  ובמשמע כל דבר הנזרע.שנזכר כאן

לא די שיהיה אסור בהנאה תבואת הכרם היוצאת ,  הכרם כלאיםוביאר בזה עו ד כי אם יזרע

 וז הו  .לו יה יה אסור בהנאהו אבל גם הזרע שיז רע והתבואה  שיצא ממנו כ,מן הכלאים שזרע

ד ש  ו פן יה יה ק,רוצה לומר, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרםשאמר 

 כי ,יוצאת מאותו זרעדש תבואת הכרם הו וגם יהיה ק, שהוא הזרע אשר תזרע,המלאה

  .דשושניהם יהיו ק 

 אבל כל דבר  . מב לי עירוב ו זיו ף, שיהי ו הפעולות כו לם שלמות ופשוטות,וטעם המצוו ה  הזאת

פסד ולא תשתנה אל  י בעניין שלא תהא האמת נעדרת ולא ת,כר במינו הפשוטוודבר יהיה נ

 .זולתה

 

 ]שור וחמור יחדיו[
 : ְחָּדוּוַבֲחמֹר ַי-ַתֲחרׁש ּבְ ׁשֹור-לֹא  י
  

בה מתך לא תרביע   :ןכם  כבר נזכרה ג, לא תחרוש בשור ובחמור  יחדו,אמנם המצווה האחרת

  .כלאים

 : דבריםשניוביאר 

 כי הנה גם בחרישה יאסור  , שלא יחשוב שיהי ה האיסור ב מי שירביע כ די להוליד,חדהא

 . שותפות

 כי אם  ,שתפו בעלי החיים רוצה לומר שלא יאסור החרישה  ב, אמרו בשור ובחמ ור יחדו,שניוה

 . וכן כל טמא וטהור זולתם, טמא כמו השור והחמורחדבהי ות אחד מהם טהור וא
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 .חד כי ענינם א,והמצו וה הזא ת סמוכה גם מקושרת אל מצוות הכלאים

ח השור לחרוש שניהם וח החמור ככו כי אין כ,יתברך על כל מעשיו’  שחמל ה,אמר ע”ראבו

 .יחדו

 

 ]שעטנז[

  :ַּבׁש ַׁשעַ ְטֵנז ֶצֶמר ּופִ ְׁשִּתים ַיְחָּדוִתְל לֹא  יא

 

 באומרו ובגד כלאים שעטנז  , כבר ביארנו בה גם כן,לא תלבש שעטנז ,אמנם המצווה הזאת

 .לא יעלה עליך

  : דבריםש ניוביאר בזה 

 אין האיסור נוהג ,ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך שעם היות שאמר שמה ,אחדהביאור ה

 .לא יעלה עליך אמר ,ולפי שהו א עולה על האדם,  האיסור הוא בלביש ה אבל,בעליה בלבד

 .וביאר זה כאן  באומרו לא תלבש שעטנז

 לא בשאר , צמר ופשתים,המינים האלהשני  שהאיסור הזה אינו כי אם ב,והביאור השני

 , וגם עניין המצווה  הזאת וטעמה דומה לטעם הכלאים והחרישה בשור ובחמור יחדו.מינים

 . אה אחרי כןולכן ב

 

 ]מצוות ציצית[
  : ָּבּה-ַאְרַּבע ַּכנְ פ ֹות ְּכסּוְתָך ֲאֶׁשר  ְּתַכֶּסה -ָּלְך ַעל-ַּתֲעֶׂשה  ְּגִדִלים יב

 
 כבר נזכרה גם כ ן  ,גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותךאמנם המצווה האחרת שהיא 

 .פרשת שלח בשלמותבמצוות הציצי ת 

 : דבריםשניאבל ביאר בה הנה 

 להגיד כי אף על פי שהיה הלבוש מכנפים  ,באומרו על ארבע כנפות כסותך, אחד ההביאור

  . כנפותארבע לא יחויב בציצ ית כי אם בבעל ,הרבה

 אינו חיי ב   , להגיד שאם אין הלבו ש כדי לכסות בו,אשר תכסה בה  אמרו ,והביאור השני

  .בציצית

והגת כי אם בבגדים שהם של ונסמכה מצוו ה זו למצוות שעטנז להגיד שאין מצוות הציצית נ

  . לא בשאר,צמר ופשתים

 ויהיו פעולו תי ו  , להגיד שראוי לאדם שיתנהג כפי השלמות,והי ה תכלית כל המצוות שזכר

יות כל אחד כפי מה  וכרים החסרונות והשלמי בעניין שיהיו נ, וגלויותתתיות מפורסמויאמ

ם וניכרי ם יהיו הד ברים נפרדים גלוי אבל י,ולכן ה זהיר על כל ערוב וז יוף אש ר לא יעשה. שהוא

רוצה לומר , גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך ולכן אמר .בעצמם כפי אמיתתם

, דו במצוותיו חפץ מ א,'שיוליך עמו סימנים להראות את העמים כולם שהוא איש ירא את ה
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יף   שהוא מזי, ולכן סמך לזה מצוות ה מוציא שם רע.ה והפרסוםאגלות וההוריובז ה מהה 

 ואם אמת היה הדבר שיהיו כלאים  .ענשישי – ואומר מה שאינו כן בבתולי אשתו ,האמת

 .באשה תסקל כמו שיתבאר

 

 כב-יג, דברים כב

 ]תשע מצוות בענייני זיווגים[
 :גיםוו י מצוות רצופות זו אחר זו בעניין הזתשע שבאו הנה ,ראוי שתדע ]765[

 , אחד דין מוציא שם רע על אשתו

 ,  עם נערה מאורשהדין שוכב' ב

 , דין השוכב עם הפנויה' ד

 , שלא יקח איש את אשת אביו' ה

ובספרי  ) ו"ע' ד(דיבמות '  ובא בקבלה בפר ק ח.'לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה' ו

 , שלא ישא אשה מבני ישראל

 , רוצה לומר שלא ישא אשה מבנות ישראל, א ממזרולא יב' ז

 ,  שלא ישא מבנות ישראללא יבא עמוני שהוא גם כן' ח

  .שאו נשים מישראליינם גם כן שלדור השלישי יי שענ,לא תתעב אדומי לא תתעב מצרי' ט

 .והנני מפרש אותם. והמצו ות האלה כבר בא זכרונם בתורה

 

 ]מוציא שם רע[
 וב א ,קח  איש אשה עם קדושיןיינה כן שכבר יי ענ,ואומר שהמצו וה הראשונה  ממוציא שם רע

 ומצד שנאתו אותה ירצה  .ואם להיותה כעורה, אם שלא נתערבה אליו ב זוגו, אליה ושנאה

 ישים לה עלילו ת  , ומצד יראתו לפרוע אליה הבתולים. ולקחת אשה אחרת, ממנהרלהיפט

  . כדי לפטרה בלא כתובה,דברים

 :והנה זכר הכ תוב בכאן שלשה לשונות

 ,  ושם לה עלילות דברים,האחד

  , והוציא עליה שם רע,שניה

 . ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים,שלישיה

 

 , שאשתו תדבר כאחת הנבלות, רוצה לומר.עלילות דברים שהוא ישים לה ,נה ב הםווהכו 

 .וזה ו עלילות דברים,  מבלי היות לה דרך נשים לכבד בעליהן,ותחרפהו ותגדפהו

אנשים ונשים שיאמרו עליה שאינה צנועה   רוצה לומר שיפתה ,יוצ יא עליה שם רעומלבד זה 

כי זהו המכו ון במ ה  ,  כדרך אשה מנאפתהענייני אלא כל ,ולא בעלת ענוה כבנות ישראל

 .שאמר והוציא עליה שם רע
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,  את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים :ומלבד כל זה יאמר בבית דין

 לו ומאורשת לו זנתה  תאשתו מזומנ ושאחרי היותה ,רוצה לומר שלקחה בחזקת בתולה

  שצריך עם זה שיביא עדים אשר יעידו , נערה שנתפתתה ובספרירק בפל"רז וא.תחתיו

 .שזנתה אחרי היותה מאורשת אליו

 

 ]אבי הנערה ואמה[
השמלה   - או אחרים במקומם , אם יהיו בח יים-  יקחו אבי הנערה ואמה,הנה כאשר יקרה זה

 ,ק דכתובות" בפל"רז והם העדים שזכרו ,שושביניםאשר שכבו בהם החתנים מיד ה

 ויראו הדמי ם  ,ווגי ונכנסים שם אחרי הז,שמכניסין החתן והכלה לחדר ומשמרים לה בחוץ

  . ואותה יביאו אביה ואמה לפני בית דין, שהיא שלמת הבתולים,קחו השלמ היוי

 כי אין ,ר ב פניהםהנה האב מדב,  ה שמלהם מביאי,ם היות הא ב והאם שניה ם לפני בית דיןעו

 את , שהם בית דין מהעיר, ויאמר אל הזקנים.ראוי לאשה שתדבר במקום שבעלה עומד בדין

 לא  ,רוצה לומר שכל זה שעשה היה מפ ני השנאה, בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה

 שהייתה בפיה ובלשונה  , ששם לה עלילות דברים,כ מרשעתו" ויגיד ג.מצא בה שמץ דברילה

 ולומר אחרי כן לא מצאתי ,ה כי אם להעליל עליה באחרונ, לא להיותו כן.םרעה וסרת טע

 . וזהו אמרו ושם לה עלילות דברים לאמר לא מצאתי לבתך בתולים.לבתך בתולים

  

 כי אם  , לפי שהיה דב רי אחרים ולא דברי הבעל בגלוי,והנה לא השי ב לשם רע שהוציא עליה

 .   שלא מצא לה,ן הבתולים שדבר גם כן בעצמו ולעניי.לעלילות דברים שדבר הבעל בעצמו

 האב והאם שניהם יפרשו  .ואז יוכ יחו שבעניין ה בתולים הוא משקר ודובר כזב  מפאת החוש

אפשר שיהיה מדם  ,  ולפי שעם היות השמלה מגוללה בדמים.השלמה ויוכי חו דם בתולים

ו הזמ ה לעדים   אמרו שצריך עוד שיעש,או באופן אחר מהתחבולות,  ולא מהבתוליםהנידות

 . כי השמלה לא תכחישם בעצם,או הכחשה לפחות, שהעידו בזנו תה

 

 ]עונשו של המעליל עלילות[
 , באומרו ש זנתה בביתם,ולפי שהאיש  הזה חשב לע שות קלון וחרפה רבה לאב י הנערה ואמ ה

וחשב כל זה כדי לגרשה  ,  ושישלחה מביתו בי דים ריקניות,וחשב לפטרה מבלי כתובה

לם מידה כנגד  ו וכ, מיני עונשיםשלושהלכן גזרה התורה עליו , נו לשנאתו אותהולהרחיקה מ מ

  :מידה

רוצה לומר בבי ת , נשו  ו יסרו אותוו יהיה ע,כי אם חשב לעשות קלון וחרפה לקרובי אשתו] א[

 . כדי שיפחתו מעלתו וחרפתו לא תמחה,שוהו  במלקות ברצועהידין יענ

 ,נ שו מאה כסף ו יהיה ע,שים כ סףי שהוא חמ,ו ממנההר שחשב להפסידה ולגוז לווכנגד המ] ב[

 ותקחם  .לפי שהיא ברשותו,  לא לנערה עצמה. ויתנו אותם לאבי הנערה,הרושהוא כפל המ

  .אחרי כן
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 .  לא יוכל לשלחה כל ימיו ,אמר ולו תהיה לאשה, וכנגד מה שחשב לפטרה ולהסירה מ עליו] ג[

 .  לא יגרשה כל ימי חייועתה, כי עם היות לו רשות לגרש את אשתו כשירצה

  .ג על יושר הדין הזה מהצדדים האלה"ט ח" בפרק מהמורהוכבר העיר ה רב 

 

  באומרו ,והנה המצו וה  הזאת באה בפרשת משפטים

על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הו א  

  .ם לרעהוזה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיעון אלהים ישלם שני

 .נשו שירשיעוהו בית דין לשלם שניםו  ושיהיה ע,וביאר כאן הפ שע הזה בפרט

 

 ]ואם אמת היה הדבר[
כי זהו מה שראוי  , רוצה לומר שלא נמצאו בתולים לנערה,  אם הדבר הזה היה אמת,אמנם

  . אבל לעניין ה בתולים, לא על עלילות דברים ולא על הוצאת שם רע,לחוש עליו

 שיעידו שבהיותה נ ערה מאורשה  ,כרו נם לברכה בספריי כפי קבלתם ז,ו  עדיםועם זה י ביא

 והנבלה שעשתה היא הזנו ת . לפי שעשתה נבלה בישראל, הנה אז  תסקל,זנתה בית אביה

 ולפ י . השחיתה עלילה כזאת,' ועם היותה מזרע ישראל עם קדוש לה,בהי ותה מאורשה לאיש

 לכן ציוה  ,רוצה לומר אל כל אנשי עירה, ם בכלל ואל כול,שהיא עשתה בזה קלון לאביה בפרט

 ויבערו מקרב ם האשה אשר לא חששה ,ושיסקלוה  אנשי עירה, שתסקל אל פתח בית אביה

 . ולא לכבוד עמה וזרעה,אל כבוד אביה ובעלה

 

ואיש כי ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעה ו   :והדין הז ה כבר בא בפרשת קדושים

, ופירשו כאן  שהמאורשה דינה כאשת איש לכל הדברים והעונשי ם, תמות יומת הנו אף והנואפ

כי   וזהו שסמך . תמות כמו האשה בעולת בעל,ולכן כאשר זנתה בית אביה בהיותה מ אורשה

 כאלו ביאר שהמצווה  היא בבעול ה ,ימצא איש שוכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם

  .ובמאורשה

 חד לארוסה ואחד א: שפרט שניהם,אשת רעהוואולי שלזה נאמר שם ואיש אשר ינאף את 

 .ומתו גם שניהם ואמר , והוא הביאור שעשו בזה.לבעולה

 

 כו-כג, דברים כב

 ]אנוסה[
 . ובין  האנוסים בה ם,מבואר הוא שבאה הפרשה הזאת להבדיל בין  החפצים בעברות

איש ואיש כי ינאף את אשת  כמו שנאמר , יומתו שניהם,שהשוכב עם נערה מאורשה ברצונה

 . שהדין ההוא ינהג באשה כשתהיה רצונית, וביאר כאן,יומת הנואף והנואפת' אשר ינאף וגו

 לפי שלא חייבה  התור ה  . אבל ימות הנואף ותהיה ה יא פטורה, לא תמות,אבל בהיותה  אנוסה
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 אבל  בהי ות המע שה בשוגג או ,נ ה ורצוןובעונש לאיש או לאשה כי אם בעשותו הרע בכ ו

 והנה במ ה  . ולכן אינו בר עונשין, הנה אין שם עושה,ת שיש שם מעשה הנה עם היו,באונס

 בעיר כי גם בשדה  ,אדווק לאו ,שעשה הדין הזה כשימצא האיש את הנערה בעיר וישכב עמה

  .אם ישכב עמה ברצונה תמות

 

 מיד  , לכן אמר שכאשר יקרה זה בעיר,על דבר אשר לא צעקהאבל לפי שהיה עתיד לומר 

 את האיש על דבר אשר ענה את אשת ,ל שער העיר וסקלום באבנים ומתויוציאו שניהם  א

 מורה על רצונה בפועל , כי היו תה בלתי צועקת, ואת האשה על דבר אשר לא צעקה,רעהו

על דבר   אין אמרו , ואם כן. היו יוצאים אנשים רבים להושיעה, כי אם הייתה צועקת.ההוא

 ולא ישמעו עוד  ,יבה  למה שיסקלו אותם מיד אבל היא ס, סיבה עצמי ת במיתהאשר לא צעקה

 ברדל  ע, לזה אמר שהיא ראויה למות ואין  לה כבר טענת אונס.אל טענותיהם אם היה באונס

  . שמורה היות הדב ר ברצונה,אשר לא צעקה בעיר

 

מה י לפי שהז,ת בעלו כמו בעולהעונשוהנה חייב ה התורה את הנערה המאורשה להיות 

 עם , שתכף שגדלה נטתה אל הזנות והניאוף, הפלגת רוע תכונתהבנערה הבתו לה מורה על

שת ואל הצער שיקרה לה בהשחתת וולא חששה אל הב, היותה בלתי יודעת משכב זכר

 ע ל , אשר זה כלו מ מה שיורה. גם לא פחדה ממנו, ולא נתנה אל לבה אהבת הארוס,בתוליה

תמלא הארץ , ם טעם המשגל והייתה  לאיש ותטע,שלם בה המותר הז רעיייושאחרי שתגדל ו

 ותוסיף  ,שת  מציאת בעלה העדר הב תוליםוכי תהיה בטו חה מהצער ונקייה מב, חמס ממנה

 .לחטוא

 

  ]הגדרת אונס[
כבר זכר תי מה שבו  מ ן  ',  וג ו ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורשהואמנם אמרו

 ובין שיהי ה  . לא כי אם בהיות הנערה צועקת או, שאין העניין תלוי בעיר או בשדה,הספק

  . ואם לא צעקה תסקל, אם צעקה אין לה משפט מות,העניין בעיר  בין שיה יה ב שדה

 

 ומצאה איש בעי ר ,ולפי זה  הי ה  ראוי שיאמר הכתוב כ י י היה נערה ב תולה מאורשה לאיש

 -  ואם צעקה; והוצאתם את שניהם אל שער העיר וסקלתם, אם לא צעקה הנערה,ושכב עמה

 ולמה גם כן תלתה התורה  , כיון שהדבר ל א היה נדון  רק בעדים,ברלנערה לא תעשה ד

 . והוא הדין בבעולת  בעל,המצוו ה הזא ת בנערה המאורסה

 

ה רוצה לבאר הדינים בעניין הניאו ף  ” כי הנה משה רב נו ע,אבל התר זה הוא כפי מה שאומר

ן הדי ן   ולכן אחרי שבפרשה הקו דמת נת. ובפנוי ה,ובנערה המאורשה, באשה בעולת בעל

ועליה אמר , בא עתה לבאר הדין בנערה בתולה המאורשה, בשוכב עם אשה בעולת בעל
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 לפי שכבר אמר ,ה ולא אמר זה על הבעול.והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההי א וסקלתם

 הדין הזה בנער ה  ה תל,ותליפכ כדי לברוח מן ה, כן אם, הנה.נה ומתו  גם שניהםיבעני

לפי שהראות הו א  ,  ואמנם הוצרך לומר בעיר ובשדה.יני הפנויה ואחרי זה יביא ד.המאורשה

 ואפשר לעדים ,וכבר יתכן שהאנס שם ידו לפיה כדי שלא תצעק, עניין יותר גדול מהשמיעה 

בו  שהתרו  עם היות , ולא ישמעו אם צעקה אם לא,שיראו הפועל המגונה מרחוק בכללותו

  .בקול גדול שישמעוהו

 

 כיון שלא צעקה  , יסקלו אותם, שבהיות העניין בעיר,ה"אים עולזה גמר אומר אדון הנבי

 כפי מה  , והעדים סמוכים ורואים העניין, בהיות המקום כמוכן להושיע,הנערה המאורשה

 כי הוא המורה כי לא חדלה  , ולכן איכות המקום יענישה.שהוא בהיותו  בעיר בקרב הישוב

 .  כי אם להיותה חפצה בזנוניה,מלזעוק

  

 אף על פי שהעדים לא ישמעו צעקתה יפטרו אותה מעונש כשיראו ,ם בשדהאבל בהיות

 היו מזנים בע יר  , לפי שאם הייתה חפצה בדבר מתמול שלשום,שהחזיק בה  איש ושכב עמה

 שהאיש והנערה שנזדמנו י וגם היה בלתי אפשר. שהוא בדרך מקרה ובהזדמ ן  רב,לא בשדה

 ,טבע האשה תמאן זהבכי , מה ברצונהיחזיקנה האי ש וישכב ע, תוי אחריבשדה מבלי פ

 שאין ספק ,וכל שכן בהיותה נערה ומאורשה, לשכב עם איש שיבא עליה בפתע פתאום

 . דושיקשה זה עליה מא

 

 כי , מורה שהיה באונס,תוי  יחזיק בה ה אישי שמבלי פ,מצ אם בשדהיולכן עניין הה זדמן בה

 ראוי שנפטור  , ישמעו צעקתה ולכן אף על פי שהעדים לא.הנערה לא תתרצה בפתע פתאום

שאף   -והוא היותר נכון  -  או נאמר , ולומר שהאנס סגר את פיה שלא תצעק,אותה כאנוסה

 וחשבה  ,כי לפי שראתה שאין מושי ע לה.  לא היה להתרצותה,שנודה שלא צעקה הנערה

 לא היו יכולים , ועם היותם מתרים,כי העדים היו כולם רחוקים, שהצעקה הה יא דבר בטל

כי ,  לא להיו תה היא חפצה בדבר: ולכן נאמר שחדלה מלצעוק.להגיע שמה כדי להושיעה 

 אבל לא צעקה לפי שראתה , פתאום ימאנהוה כי אם במקר,תוייהיות הדבר בשדה מבלי פ

  . וז ה ממ ה שיורה הי ו תה אנוסה.אשה בזהי ונתי,שאין מושיע לה

 
 ' הספק הו

 כי אין העניין ,ודין פטורה בשדה, רשה בעירנש נערה בתולה מאוומה ראתה תורה לתלות ע

ובין  שתהיה בעיר בין שתהיה  ,  צועקת או לאהכי אם בהיות הנער, תלוי לא בעיר ולא בשדה

  . ואם לא צעקה מות יומת הנואף והנואפת, אם צעקה אין לה משפט מות,בשדה

והיות , ע להואין לאומר שיאמר שהיות  העניין בשדה  מורה על צד האומר שצעקה ואין מ ושי 

 כי הנה הנואף והנואפת לא . כי אם צעקה היה נשמע קולה,העניין בעיר מורה שלא צעקה
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 ומה צור ך , ואם כן הנה העדים י עידו אם צעקה או לא צעקה,יומתו כ י אם בעדים והתראה

 .בהי ותם בעיר או בשדה

 

 'תשובת הספק הו
 כי  ,הו ורצחו נפש כן הדבר הזה כי כאשר יקום איש אל רע,ולנערה לא תעשה דברוזה ו אמרו 

 כיון שבשדה מצאה בקר י  , רוצה לומר. המאורשה ואין מושיע לההבשדה מצאה צעקה הנער

 כי אף ,נדון שצעקה הנערה המאורשה ואין מושי ע להשמן הראוי ,  והח ז יק בה האיש,והזדמן

היית ה  כיון שהייתה ב שדה ו,  או שלא צעקה כלל,עלוכי לא שמעו העדים צעקתה כשראו הפ

 ונדין  , הסיבות ההם מו נעים גדולים להיות הדבר ברצונהשלוש נאמין ש,נערה המאורשה

לפ י  ,  ולא באשה בעולת בעל,ולכן תלה המצוו ה הזא ת בנערה בתולה מאורשה. אותה כאנוסה

ת לפעל ו יקשה בעיניה להתרצ,שתהווהמאורשה מפחד הארוס וב, שהנערה לשמור בתוליה

 . ה הבעולה יותר מהאש,המגונה הה וא

 באמת הייתה צועקת מפאת היותה נער ה  : לפי זה  פירוש צעקה הנערה המאורשההויה י

ולכן ,  אבל לא היה מו שיע לה.כי לא תתרצה באדם שיפגענה בשדה ויחזיקנה, ומאורשה

 . ומפני זה העדים לא שמעו צעקתה כי איננה. מלצעוקהחדל

 .'ו-ה ובזה הותר הספק
 

 א,  כג-כח  ,דברים כב

 ] מפותהדין[

וכי יפתה איש בתולה אשר לא  שנאמר ,בפרשת משפטים נאמרה מצוות שוכב  עם פנויה

אם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקול כמוהר , אורשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה

הנה ,  ויעידו העדים שאנסה,תוי כי אם באונסי שכאשר לא יהיה  בדרך פ, וכאן פירש.הבתולות

לא יוכל ,  ולו תהיה לאשה תחת אשר עינה,בי הנערה חמשים כסףנשו שיתן לאויהי ה ע

  .לשלחה כל ימיו

 

 ' הספק הז
 כמו שבא בפרשת ,הכי הנה המפת,  אותההלמה היה עונש נערה בתולה פנויה יות ר מהמפת

 .הר הבתולות ו  כסף ישקול כמ,תה לויואם מאן ימאן אביה ל ת, ישאנהינשו שו ע,משפטים

נשו לתת עוד  ווסף עוולמה נת, יקחנה לאשה ולא יוכל לשלחה כל ימיו היה די כש,והנה האונס

 .שים כסףילאבי הנערה חמ

 

 'פתרון הספק הז
תויו אם בנדר ושבוע ה  י יהיה פ, לפי שהאיש המפתה אשה,והטעם בעונשים האלה הוא

הר ומתן באופן ו ואם יתן לה מ. ובזה תתרצה אליו, לקחתה לו לאשה ויאהבה ,שיעשה לה
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 ,  אבל האנס לגובה לבבו ורשעו לא נדר אליה שום דבר.בת הממון תתרצה בזהא לאהישה

 אבל ,תה אותה באחד מדברים האלהי כי לא פ,לא לישאנה לאשה גם לא ליתן לה מתנות

 . בחזקה החז י ק בה

 אמרה תורה שיתן לאבי הנערה  , אם כנגד המתנות:ולכן הענישתו התורה כנגד שניהם

 ולפי שלא יגרשנה ציו ה  ,ה לאשהננשו שיקחו ע,יה שישאנה ואם לא נדר אל. כסףחמישים

 . מפני זה אחר כך שלא יוכל לשלחה כל ימיו

 .'והותר בזה הספק הז
 

 ]איסור אשת אב[
להודיע שלא יקח איש אשת  , לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביווהנה סמך לזה 

וסת אביו יוכל לקחתה לו   אבל אנ. כמו שהתבאר בפרשת העריות, שהיא אסורה לו,אביו

 כי אז ראוי לאב  . ותתרצה לבנו,והיה  זה כאשר היא לא רצתה בו מפני היותו זקן, לאשה

  .שקו ט תלונתהת וה כי בזה י פייס,נשא לבנוילהשתדל בזה שת

וזה על דרך מה שאמרו , דושיןיבלשון לקיחה וק - איש את אשת אביו חייקולכן אמר לא 

  .ושא אדם אנוסת אביו ומפ ותת אביובספרי וכן במ סכת כתובות נ

 יתכן לפרש הכתו ב  , האוסר שישא אדם אנוסת אביו ומפו תת אביוהואמנם כפי דעת רבי יהוד

שכמו שלא יקח איש את אשת אביו שהוא אשתו , שאמר לא יקח איש את אשת אביו

  וידרוש.א אליהו  לב, שהרמז ב ו אל האנוסה וה מפותה,ככ ה לא יגלה כנף אביו, בקדושין

 .תור הכתוב בזה הדרךיהחכם הנזכר י

 

 ' הספק הח
 ובאו בפרש ת  ,והנה ה עריות הן רבות, לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביובאומרו 

 והיה  .וה  אחרתו ולא ער, ולמה הביא מהם כאן ערות אשת האב,אחרי מות ובמקומות אחרים

 . או לא יזכור אחת מהן,לןוראוי שיזכור כ

 

 'היתר הספק הח
 , 'לא יבא ממזר בקהל ה מכה אל וד דיבמות שנזכרה המצווה ה זאת לס" בפל"רזגם דרשו 

 ומכאן יתבא ר למה לא הזהיר . כנושא אשת אביו,להגיד שאין ממזר אלא הבא מחייב י כ ריתות

ד ממנה ו שהיה זה ללמ. כמו שהזהיר  על אשת האב,ה כאן על שאר העריות”משה רבנו ע

 .  ל"י דעתם זהלמודים האלה אשר זכרתי לפ

 'והותר בזה הספק הח
 

 אברבנאל דברים פרק כג



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr* אברבנאל לפרשת כי תצא קיצור 

 

24

24

 

 ט-ב, דברים כב

 ]פסולי חיתון[
יקראו האנשים נשואי אשה  ' ועתה יבאר הבלתי ראויים ליקח אשה מבנות ישראל כי קהל ה

 .יבמו תמ 'חרק ל בפ"כמו שבא בקבלתם ז

 

  פגועים: וזכר ראשונה
 והם פצוע דכה  ,כלו להולידו באופן שלא י,ולדהמהבלתי ראויים לישא אשה החולים באברי הה

וגם יהיה ז ה ממה  . שואין בהם לבטלהי  יהיו הנ, כי אחרי שאינן ראויים להוליד.וכרות שפכה

  .שיסבב שהאשה תזנה עם אדם אחר

 . ' וגו אל תחלל את בתך להזנותה קדושיםרשתוהמצו וה הזא ת כבר באה בפ

 

  ממזר: שניוהמין ה
גם דור ' א ממזר בקהל הולא יב ועליו אמר . הוא הממזר,ים לישא אשהשל זכרים הבלתי ראוי

 ,שיש א ישראלית'  שכמו שהאיש שאינו ראוי להוליד לא ייטב בעיני ה,רוצה לומר',  וגועשירי

 אין ראוי שיב א  , והוא האיש הממזר הנולד מאשה בלא קדושין,ככה האיש שאין תולדתו ישרה

 , לטבע הזר הנפסדהלפי שהנולד מהם יתדמ, דשולישא אשה ישראלית מזרע ק' בקהל ה

 מזרע אנשים האו כולם מהשתלשלות ישרו אבל ראוי שיב.אנשים רעים וחטאים' ויה יו בעם ה

ויהי ה תועלת עוד בזה שיזהר האדם מלהוליד בן ממז ר  , מבני ישראל נולדים בכתובה וקדושין

 .לדעתו שלא ישא מבנות ישראל

 

     עמוני ומואבי: שלישיוהמין ה
 . הוא העמוני  והמואב י גם אחרי שנתגיירו,ולישא אשה ישראלית' מבלתי ראויי ם לבא בקהל ה

  .ואשר שכר עליך את בלעם'  על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים וגו ,ונתן הסיבה  בזה

 

 יחזו ר אל העמונים  אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמיםברדל ע שאמרו ,ן"וכבר חשב הרמב

 והנה הביאו לזה אמרו בסדר אלה  .מואבים  קדמו אותם בלחם ובמיםכי הנה ה, בלבד

כאשר , אוכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי ,הדברים

 ', עשו לי בני עשו היושב ים בשעיר והמוא בים היוש בים  בער עד אשר אעבור וגו

 

 על דבר אשר לא ,'ומואבי בקהל הלא יבא עמוני  אומר ב שהרי הכתו,ומאוד תמהתי על הרב

 , אמר בלשון יחי דואשר שכר עליך,  לכלול עמון ומואב,ואמר זה  בלשון רבים' גו וקדמו אתכם

  .יחד למואבילפי שזה נת
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ביום ה הו א נקרא בספר משה באזני  העם ונמצא כתוב אשר לא ) יג' סי(וכן אמר בספ ר נחמיה 

 ואיך יאמר שמוא ב  .קדמו אתכם בלחם ובמים כי לא ,עד עולם' יבא עמוני ומ ואבי בקהל ה

  ?קדם אותם בלחם ובמים

 , תתעב אדומילאהיה  לו לומר ,  שאם היה כדבריו ש אדום ומואב קדמום בלחם ובמים,ועוד

 כיו ן  , גם היה לו להקל על המואבים.וסף על האחוהנ ,על דבר אשר קדמו אתכם בלחם ובמים

 .א עם עמון שלא קדם ל, דינם עם דין אדוםתולהשוו, שכבר קדמו

 

 ]דיון במעשיהם של עמון ומואב[
 לא , כאשר עברו בארצם, שמה שמכרו להם בני עשו והמואבים לחם ומים,רשויש מי שפי

 כאשר עשה מלכי צדק  ,כי כאשר בלחמו יקדם נודד בשעת דוחקו, תקרא קדימה בשום פנים

ההיא תקרא , פים הםיי שהוציא לחם ויין כאשר ידע כי ע,מלך שלם לאברהם ולחיילותיו

 ,ובלבד שיהיה  מיד בדרך בצאתם ממצרים,  וכן היה ר אוי להם שיעשו לישראל. באמ תהקדימ

 ושיוציא להם מים מצור  ,ה  ימטיר להם מן"כי לא היו יוד עים שהקב, כי אז הי ה להם עת הצורך

על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך   וזה ממה שדקדק מאוד באומרו .החלמיש

 .צאתכם ממצריםב

 כי לבד ממכריו ההוא יקרא  ,זה אינו כלום, ואמנם מה שהשבירום בני  עשו והמואבים אחרי כן

 הנה אם כן בהעדר . כשלא הוצרכו להם,ארבעים שהרי היה זה בשנת ה,איחור לא קדימה

כי  , נם קרוב אל עניין עמלקי והיה עני,  עמון ומ ו אבם שותפי,הקדימה בלחם ובמים בזמ ן הראוי

  .ניעת המזון  לעת הצורך כאילו הוא ממית בידיםמ

 

,   בעיני מיוסדי ם הם על קו תהו ואבני בהו ,כרים עם כל שאר הדברים הנז,אבל הדעת הזה

 בפרשה ב כי הנה סותר לזה כתו.באמרם שבני עשו והמואב ים נתנו להם לחם ומים בכסף

  .זאת חקת

 שאינו  ,ירשתי בסדר אלה הדבריםבאמת הוא כאשר פ' וגואוכל בכסף תשבירני אבל פירוש 

למה שאמר אוכל , כאשר עשו לי בני עשו היושב ים בשעיר וה מואבים הי וש בים בערחוזר אל 

תן לי  י ואף על פי שלא ת,רוצה לומר .רק אעברה ברגלי כי אם למה שאמר ,בכסף תשבי רני

ל כל  רק אעברה ברגלי ע. אינו כן,אל תחשוב שאשוב בדרך אשר באתי, אוכל ומים בכסף

 שלא נתנוני לעבור , כאשר עשו לי בני עשו היושב ים בשעיר והמו אבים היושב י ם בער,ניםפ

 והיא אמרו עד אשר אעבור את הירדן אל הארץ . עברתי ובאתי עד כההזל כם וע, בגבולם

  . וכמו שפירשתי שם,אלהינו נותן לנו' אשר ה

 

גם לא השבירום לעברם  ,הנה אם כן העמונים וה מואבים לא קדמו אותם בלחם ובמים 

 שקבל חסד רב מאברהם אשר הצילו מהחר ב  , ולפי שעמון ומוא ב היו  בני לוט.בארצם

 והם עשו  .היו הם חייבים לעשות עם ישראל, כת סדום ועמורהי ובזכותו נמלט מהפ,ומהשב י
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 ששכר , מלבד שמואב ה וסיף על חטאתו פשע,ולכן היה ראוי  שי היה עונשם ר ב ועצום, בהפך

יתברך לשמוע אל '  היה מפני שלא אבה ה, ואם לא נעשתה עצתו. לקלל את ישראלאת בלעם

 כיון  שלא תתגר בם  , ולכן היה מהראוי. ויהפוך את קללתו לברכה מאהב תו את ישראל,בלעם

כי כמו  , ושגם כן לא תדרוש שלומם וטובתם, מלחמה ולא תקח את ארצם להיותם מבני לוט

 .כה לא תקדמו אותם לתת להם אשה מבנות ישראלכ, שהם לא קדמו אתכם בלחם ובמים

 אין ראוי שיהי ו כלאים עם ,לפי שבעלי הטבע הנשחת והתכונה הנ שחתת והנפסדת אשר כזה

  .'הזרע אשר ברך ה

 

וזהו אמרו  ,  רוצה לומר כי עד עולם יהיה ז ה',א להם בקהל הוגם דור עשירי לא יבולזה אמר 

ולא  - עמוני  :ובשלהי קדושין, ]ו"ע[ת פרק ה ערל  ביב מול"רז וכבר דרשו .כל ימיך לעו לם

  . רות המואבי ה: והעד.ולא מואבית - מואבי ,עמונית

 

  אדומי: רביעיוהמין ה
 .  הוא האדומי,ם לישא אשה מבנות ישראלימהבלתי ראוי

 

 מצרי: חמישיוהמין ה
 כי  ,ורבה מפני ק, אם האדומי:אבל אלו אין ראוי לתעבם לגמרי כמו עמון ומ ואב, הוא המצרי

 , לפי שגר היית בארצו, ואם המצרי; וראוי לאדם שיאהב את קרובו אף כי יחט א לו,אחיך הוא

 דברים י"רשב( ל"חזמרו  וכמו ש א. רעב ומצאתו בעת צרהתוירד יעקב מצ רימה מפני  ז לעפו

 ראוי שלא , ולכן אף על פי שאחרי כן הרע לך.שהיו  להם אכסניא בשעת הדחק) 'ג ח"כ

ישאו נשים ויבאו בקה ל  שלישי  וזהו בנים אשר יולדו להם דור .פח את שכרםתתעבם ולא תק

 .'ה

 ' הספק הט
.  ' וגועל דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים. ' וגו'א עמוני ומואבי בקהל הובאומרו לא יב

 ,כל בכסף תשבירני ואכלתיוא ששלח משה לאמר לסיחון ,ה נאמר בסדר אלה הדבריםנוה

כאשר עשו לי בני עשו היו שבים בשעי ר  . שתיתי רק אעברה ברגליומים בכסף  תתן לי ו

 . הפך מה שאמר כאן,דמו אותם בלחם ובמיםימורה שהמואב ים ק. והמואב ים היו שבים בער

ובפירוש הכתובים  אני  . כנגדםה וה ביא  דעות בהתרתו והקש, העי ר על הספק הזהן"רמבוה

 . ם אשר יתחייבו לוטוליי ואעיר גם כן כל הב,אזכור דעתו בפשט הכתו בים

 
 ' הספק הי

 ולא קדמו בלחם  , ולא אבה נתון את ישראל עבור בגבולו,אם היה אדום ראשית אויבינו

 הנה  , כמו שאמר כי אחיך הוא,רבהיואם בעבור הק .לא תתעב אדומייתברך ’  ציוה  ה,ובמים

 יבאו בקהל  ציוה שלאםואם עליה. כי לוט בן אחי אברהם הוא. גם כן עמון ומואב הם קרובים
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 גם כן הי ה ראוי  מאותו צד שאדום גם הוא לא , לפי שלא קדמו בלחם ובמים,גם דור עשירי' ה

 . כי לא קדם בלחם ובמים. גם דור עשירי'  יבא בקהל ה

כי הנה .  למה לא נתכפר גם כן לעמון ומואב מפני הקרבה,והוואם נתכפר לו הכל בעבור האח

ולמה אם כן נענשו אלו בהפלגה  .  קדמו בלחם ובמיםלם לאו וכ, כולם היו קרובים ואויבים

 .ואדום ברחמים גדולים. רבה

 

 י-פתרון הספקות ט
ולמה לא זכר לאדום דבר , ואמנם למה לא זכר ברית אחים לעמון ומואב כמ ו  שזכרו לאדום

 ? אשר לא קדמו בלחם ומים כמו שזכר לעמון ומ ואב

 ,  ולא קדמם בלחם ובמים,עבור בגבולו  ולא נתן ישראל ה אלו היה עליו  משטמ,לפי שאדום

 ולקח , מפני שיעקב לקח הבכורה מעשו  אחיו הגדול ממנו,היה להם על זה טענה רבה

 ולכן  , כמו שעשה עמלק, והיה די לאדום שלא יצא לקראת ישראל להלחם בו.ברכותיו במר מה

 לא הרע והנה, רבה היא חזקה ביניכםי הק, רוצה לומר.אמר לא תתעב אדומי כי אחיך הוא

 .כםכם בהיות לו טענה רבה עליל

 אבל להיטיב עמהם  ,אמנם עמון ומואב לא היה להם טענה לשנוא את ישראל ולהרע להם

 ולא קבל לוט וזרעו  , כפי הטו בה אשר היטיב אברהם את אביהם,טובה כפ ולה  ומכופלת

  . מה שקבל עשו מיעקבתמאברהם וזרעו מהעלבונו 

 והיה אדום ראוי לשכר  ,עונש רב על אשר חדלו להיטיב לישר אלולכן הי ו עמו ן  ומואב ראוי ים ל

 בהיות עשו ויעקב ב ני  , גם כי קרבת אדום הייתה גדולה ועצמית.גדול על אשר לא הרע עמהם

 כבר הייתה מרוח קת מאוד מצד  , עם היות לו קרבה עם אברהם,אמנם לוט, יצחק ורבקה

ומפני זה נקרא אדום , וי משתי בנותיו וגם בני לוט נתגלגלו בסדר בלתי רא.שהיה בן אחיו

 .בלשון אח בכתובים

 ולא התירו בעמו ן  ,שלישיולכן התיר להם דור , אמנם עמון ומואב לא נקראו אחים בשום מקום

  .ומואב

  .'וי' הנה הותרו בזה הספקות ט
 

והייתם  כי הנה בסוף פרשת קדושים אמר , ואמנם המצוות האלו אין ספק שבאו במה שקדם

 וביאר כאן ההבדל הז ה .ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי' שים כי קדוש אני הלי קדו

 . ובאדומי ובמצרי  עד דור השלישי, העמוני והמ ואבי  עד עולםתבהרחק

 

 טו-י, דברים כג

 ]טהרת המחנה[
ובפרט ,  הטומאה מבין העם  הנבחרת והרחק, בכללה על הטהרתהתורה הזה י רה פעמים רבו
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איש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל   ומרשנא, ת מצורעהזה יר על בעל קרי בפרש

והזרתם את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו   ואמר בסוף הפרשה .בשרו וטמא עד הערב

 .בטומאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם

 רק בזמן השלום ובמחנה גדול אשר שם  תולפי שלא תחשוב שהייתה המצווה ה זאת נוהג

 אמנם בהיותם במלחמה לא יהיו מחוי בים בקיום ה מצוות והטהר ות ,םהמשכן וכליו  המקודשי

 , בא לבאר פה שגם בהי ותם במחנה למלחמה על האויבים ישמרו עצמם מכל דבר רע,ההם

  . והטו מאהתשהוא כולל לגוף ולנפש ולכל מין ממיני העברו

ה לילה ויצא   באומרו כי יהי ה בך איש אשר לא יהיה טה ור מקר. בפרט העניין בבעל קרירשופי

 . ובפנו ת ערב ירחץ במים ויבא אל המחנה. אל מחוץ למחנה ולא יבא בתוכו

וזה יהי ה לבד כשיהיה שם . ומפי הקבלה  למדו שהפרישות הזה יהי ה לבעל קרי ממחנה לויה

 .  אך ממחנה ישראל לא יצאו כי אם המצורע,ארון האלהים

 

  : דבריםשניהכרחיי ם וציוה בהם  ומלבד זה הז הירם עוד על הטהרה והש מירה גם בדברים ה

ו זהו אמרו ויד  תהיה לך מחוץ ,  שיעשה אותם במקום פנוי ידו ע לא בכל מקום שיהיה,חדהא

 . על יד הירדן) פרשת שלח(כי יד פירושו מקום כמו . למחנה ויצאת שמה חוץ

ל  באומרו ויתד תהיה לך ע, שבאותו מקום הפנוי לא תהיה צואתו גלויה אבל יכסנהעוד ציוה

רוצה לומר שיהיה לו יתד על כלי מלחמתו כדי לחפור עמו בעפר ולכסות את צואתו . אזניך

 . פוש ו ה הפסדיובז ה כבוד לשם ושמירה מהע

 

מי היות באהלים במדבר במזון הנבלע יפק הקדוש ברוך הוא מזונם כל יהלא תראה שס

 לפי שאין  ,ויתד ולא יצטרכו ליד , כדי שלא ישקצו את מחניהם בהוצאת המותרות,באברים

 .  כי כולם אנשים, המ לחמההמה שלא היה כן במחנ. הנשים יכולות לעמוד על העניין ההוא

רוצה  . אלהיך מתהלך בקרב מחנך' כי ה באומרו ,ונתן הטעם בכל השמירה והטהרה ה זאת

.   הנה הוא לאכול כל תועבה ולהיותם שטופי זימה,ז במלחמותם”עובדי  היה מנהג ע,לומר

 להיות גבורתם בכח ,וגם יתלבשו באכזריות חמה ושטף אף. ירבו ולא יתבוששוחמס וגזל 

 כי אין  , להדבק ההשגחה האלהית בו, אבל מחנה ישראל קדוש יאמר לו. אנושיתהוגבור

 כי אם בכח אלהי וב רוחו להצילם מפגע רע ולתת אויביהם ,מלחמתם בכח וגבורה אנושית

 . והעם היושב בה נ שוא עוון,טהורולכן ראוי שיהיה מ עשיהם קדוש ו. לפניהם

 

יתברך מהם ויסיר שכי נתו מתוכם כמו  ’ כי בזה  ממה שישוב  ה. לא יראה בך ערות דברוזה ו ו

 . שאמר ושב מאחריך

אמות ולכל ' למקום התפלה שנרחיק מן הצואה ד) ו"דף כ( בפרק מי שמתו ל"חזומכאן למדו 

  .םהעיניי מראה 
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 ] מטרת המצו ות הא לה[
יתברך ראוי שיהיה טהור מה תערב בו זרע  ’  שעם ה,המצווה ה זאת להגידוהנה באה פה 

וגם  .  כי הוא גורם הרחקת השכינה, ממזר או עמוני ומואבי  ואדומי,שאינו מחלק השם יתברך

ולכן הזהירם . מרו גם בכל שאר הדברים הבאים מפאת הח,כן יתקדשו ויהיו קדושים וטהורים

 .מיד על טהרתם גם במחנה ובמלחמות

 

 כו-טז, דברים כב

 ]איסור הסגרת עבד בורח[
לפי שבצאתם למלחמה יתכן שיברחו אליהם עבדים מהאויבים מהעיר ההיא  אשר הם צרים 

כי אחרי שבא  . ז”עעובד  ציוה שלא יסגיר העבד ההוא כאשר ינצל אליו מעם אדוניו ה,עליה

 . ז” אין ראוי שנחזירהו לעבו ד ע,לחסות תחת כנפי השכינה 

 

 . וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצריםר  הכתוב ב פרשת משפטים וכבר ה זהי

א אל  ו ויב,ולכן פירש כאן שכאשר יברח עבד מעם אדוניו. וכן במקו מות אחרים הזהיר על הגר

  . אף על פי שנתן ממון רב בעדו, לא נסגירהו אל אדוניו,מחנה ישראל להתגייר

 

 . בת העבדים והשבו יים הב ו רחים מהןיינות רבות בס שכבר ילכדו מדן"רמבגם כמו שכתב ה

שאם לא . פשיו אבל יהי ה נקי וח, שלא ישתעבדו ישראל בו,פ שהוא עבד" שאע,עוד ביאר

עמך ישב ב ארצך במקום  ולכן אמר . מה   הועיל בבר יחתו כיון שלא  נמלט מעבדות,יהי ה כן

יע שאין ראוי שיהי ה    להודישב בקרבך ואמר .אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו

 .  אבל ישבו בקרב ישראל. פן ירבו וימרדו שמה,לעבדים עיר בעצמם

 .  למעט שלא יהיה במקום הבחי רה,באחד שעריךואמר 

 

ולפי שה יה גם כן מנהג במלחמות .  ויחויב  לשמור המצוות,והנה העבד  הזה י הי ה גר צדק

 מגונה אצלם שהיו גם כ ן   וגם היה מנהג , לזנות עם אנשי הצבאתו שמ ה נשים קדשוישיה

לא תהיה קדשה מבנות  :לכן ציוה בסמיכות מצוות המלחמה. שים מזומנים למשכב זכורקֵד

 . מזרע ישראל המקודש אין ראוי בפועל המגונה הזה. ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל

 . והמצו ות האלה כבר נזכרו בתורה פעמי ם רבות

 

 ולא יסב גבר מבני , מבנות ישראל לגבר עבד שתרגם לא תהא אתתאנקלוסואואמנם לדעת 

 .  תהיה המצוו ה הזא ת נכללת באל תחלל את בתך להזנותה,ישראל אתת אמה

 כי בהיותו בזה  , שלא יתפרץ האיש לבעול הפנויות, שמצוות לא יהיה קדש, כתבג"רלבוה

 .   רוצה לומר מזומןקדש יקרא ,פרוץ ומתמיד 
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 .ראשונהוהעיקר כפי ה פשט הוא כפי מה שכתבתי 

 

 ]אתנן זונה ומחיר כלב[
'   סמך לזה לא תביא אתנן זונה ומח י ר כלב בית ה .ולהורות על מיאוס פועל הזנות ותיעוב ו

 . אלהיך גם שניהם'  כי תועבת ה, לכל נדר,אלהיך

בתארי  ) 'ד' משלי ז(וכמו שאמר שלמה . בעד חשוקה' דור לבית היכי אתנן הזונה הוא שת

אר  וומחיר כלב אחשוב אני שהוא ת.  היום שלמתי נדרי, עליזבחי שלמים :האשה הזונה 

 . לקדש שזכר

 ולכן חשבו כ מו ,  לבד להיותו שטו ף  בזמה  במשכ ב זכור מאוד, שאסר מחיר כלבג"רל בוכתב ה

 .ואסר אם כן הרובע והנרבע להקריבו על גבי המז בח. אתנן הזונה

  

ו כלביהם יעלו בעבורם עולות   ושהיה מ נהג אנשי הציד כשיאהב, כתב שהוא כפשוטון"רמבוה

רוצה לומר לפי שמחיר הכלב  .  לפי שהוא תועבה, ואסרה התורה.שיחיים' ויתפללו אל ה

 רוצה לומר , ככה יהיה אצלו תועבה. יהיה מתועב אצלו יתברך,להיותו על בעל חיים פחות

ר ק  ל בפרק הפועלים ובפ" כדברי רבותינו  ז,מתנתה או המתנה אשר יתנו אליה תחת זנותה

 . י"רשו  דתמורה והבי או "מרובה וב פ

כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון   באומרו ,והמצו וה הזא ת כבר באה בפרשת אמור

 . יהי ה לכם

 

 ]איסור ריבית[
 כי צורך המלחמה וכליה יביא האנשים ,ביתיולפי שדרך הולכי מלחמה להוציא מעות בר

  ה וכמו שמצינו בימי התרשתא בספר נחמי  ,לצורך ממון וללוות מזולתם דגן ותירוש ויצהר

 אנחנו עורבים ...ויש אשר אומרים. ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהםשנאמר שם 

לא  לכן סמך כאן .ויש אשר אומרים לוינו כסף למדת המלך שדותינו וכרמינו. ונקחה דגן ברעב

 . תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך

כי  , בהר סינישת ובפראם כסף תלוה את עמי ב, משפטיםשת בפרה כבר באוהמצו וה הזא ת

  .אל תקח מאתו נשך ותרבית את כספך לא תתן לו בנשך' ימוך אחיך וגו

 

 .  דבריםשניאבל ביאר כאן בה 

 שהרוצה להזיק בנכסי ו  ,ן"רמב  כמו שכתב ה, שעם היות בכל דיני ממונות,חדהאהביאור 

וה שלא יקבל המעות מיד האח ופני רגילות החטא יזהיר בכאן לל מ,הנה בעניין הרבית. רשאי

וכאן . ב ית לאחיוה ברווה שלא ילוכי הנה  במקומות ה נזכרים הזה י ר למל. ולשלם לו הרבית

 ,כלומר. לא תשיך לאחיךוזהו אמרו . קח אותו מידו ולא ישלם לו הרביתיה שלא יוהזה יר ללו
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 כי תהי ה  , מאחיךותיקחה לא ,ביתיאוכל ברא לקחת מעות או ואף על פי שמפאת ההכרח תב

 .קח ממך נשך ויעבור את פי השם יתברךיסיבה שאחיך י

 

  ]? מצוות עשה–לנכרי תשיך [
  : ָּדָבר ֲאׁשֶ ר ִיָּׁשְך-ַתִּׁשיְך ְלָאִחי ָך ֶנֶׁשְך ֶּכֶסף ֶנֶׁשךְ  אֶֹכל ֶנֶׁשְך ָּכל -לֹא  כ

 ֱאלֶֹהיָך ’    ְלַמַען ְיָבֶרְכָך הַתִּׁשיְך ּוְלָאִחיָך לֹא ַתִּׁשיְך ַלָּנְכִרי  כא 
 :ָׁשָּמה ְלרִ ְׁשָּתּה-ַא ָּתה ָבא -ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר -ְּבכֹל ִמְׁשלַ ח ָיֶדָך  ַעל 

 
 כי אם .וזה הדב ר לא התבאר עדיין.  הוא אמרו לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך'והביאור הב

ש  והג  בעם הקד שמורה שהדין ינ,וכי ימ וך  אחיך. אם כסף תלוה את עמיעל צד הדיוק מאמרו 

 . והוא אשר ביאר ופירש בכאן. ולא בנכרי. ובאח

 בספר משפטי ם  ם"רמב ונמשכו אחרי זה ה.זו מצוות עשה - לנכרי תשיך , דרשוובספרי

 .  בפ ירוש התורה שלוג"רלב וה,ה מהלכו ת מלוה ולוה"בפ

 

 .  מצווה רשות ולא - שלנכרי תשיך , שביארו בפרק איזהו נשך.גמרא שלנו אינו סובר כןבאבל 

  .וכן פסקו שאר הפוסקים כולם

 הנה , שאם היה לנכרי תשיך רשותם באמר, כשהו א מצווהג"רלב והם"רמבוכבר נסתייעו ה

שזה יורה שלגר תושב ולנכרי נוכ ל  .  אחרי שכבר אמר לא תשיך לאחיך,המאמר מיות ר

 . להשיך

תהיי ן לאיש שתי   בפרשת כי :בר הכתוב בה ווהי כי יאמר האומר שד.אבל אין הדיוק הכרחי

 לפי  , וכן לא תשיך לאחיך.ב ר הכתוב ב הו והי שד, וזולתם הרבה, ולא תחסום שור בדישו,נשים

 ,ולכן הוצרך לומר לנכרי תשיך. שהמשא ומתן שהיה בארץ  הנבחרת על הרוב ה יה עם האחים

 .שהיה רשות בידו לעשותו לנכרי

 

 ]ויכוח עם הנוצרים לעניין ריבית[
 יען לא תצוה על טהרת הלב ושלמותו  ,רו שתורתנו בלתי שלמה אמוהנה חכמי האומות

 שאמר . עממיםשבעהבית לי  ברהההלוואויוכי חו זה מעניין .  כי אם כפי המועיל,במצוות כראוי

ושהיה ר אוי שתרחיקנו  .  והוא עוו ן פלי לי,קש הטבעיי שהרבית מצד עצמו דבר יוצא מן ה ה

 . התורה ותאסור אותו בהחלט

 

 ,זןווכדי לשכך את הא. רותיי אשר העא"הספק הי וה וא ,נות על העניין הזהוכבר ירבו ה תלו

 . כולם נכוחים למבין ויש רים למוצאי דעת, תשובותארבענתתי על זה 

 

 ]'לנכרי תשיך'ארבע התנצלויות להסבר הפסוק [[
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  היאחתהתשובה הא
 למה יקשה , ותה התורה בעממים לא תחיה כל נשמהיכי אם לא יקשה עליהם מה שצ

 , ואם ארצם וגופם הותר להם. אף על פי שיהיה ב לתי ראוי מפאת עצמו?בעיניהם הנשך

שבעת   האלהית להרחיק האהבה  מבין  העם הנבחר וההכו ונכי הי יתה , ממונם לא כל שכן

וכאשר , ותה על הריגתםי ולכם צ. כדי שלא ילמדו ממעשיהם,ה ולה טיל ביניהם איב,םעממיה

נם ועל צד  יה להם מעותיו בחואיננו מהזרות שיצווה  שלא ילו ,לא יוכלו או לא ירצו להרגם

 . כי אם בנשך ותרבית כי אין ראוי לעשות חסד עם האויבים,החסד

 

 שניתוהתשובה ה
הנה לא התירו השם יתברך כי אם בנכרי שהו א  , שאפילו שנודה שהרבית מצד עצמו מגונה

 ואמנם לזרע אדום לא .ים הואואין הנכרי נקרא כל איש אשר לא מזרע היהוד, אומותה שבעמ

ונכלל בלא תשיך , לא תתעב אדומי כי אחיך הוא שנאמר ,אח כי הוא נקרא ,יאמר נכרי

אומות אינו ה שבעולנכרי שהוא מ, וכן י שמעאל ושאר האומות לא נקראו בשם נכרי, לאחיך

א  ו  ולא יב, כיון ש הוא עשה שלא כהוגן, ולעשות לו שלא כהוגן,בית ממנו ימגונה לקחת ר

 . ולא יזכה בחסד התורה אחרי אשר כפר בם,בצדקת השם יתברך

 

 והתשובה השלישית היא
 לכל 'נכרי'אמר י ונאמר שי,בי ת הוא דבר נמאס ומגונה מפאת עצמויאף על פי שנודה שהר

 רוצה לומר ,הנה לא תמצא שהתירה תורה הנשך לנכרי, איש אשר לא מבני ישראל הוא

והוא כמו לא ,  כי הנה אמר הכתוב לנכרי תשיך.ביתיממנו ב ר הההלווא כי אם .להלוותו בנשך

וה ווה שלא ילולא למל, ביתיקח דבר מיד האח בריוה שלא יו שהוא אזהרה לל,תשיך לאחיך

  .ביתיבר

 יקחם מיד  ,ביתי שאם ישראל יצטרך לקחת מעות בר- לנכרי תשיךובז ה הדרך יהיה פירוש 

 יען אשר לא  , יהיה עוון  פלילי לשניהם,ד הישראלקחנו מיילפי שאם י, הנכרי לא מיד הישראל

ויעברו  שניהם בכל הלאוין שזכ ר , ותה  תורהינם כ מו שציזכר עשות חסד ולא הלוהו בח

 שאין חיו ב , לא יהיה  זה ע וון  ולא יחשב אכזריות לנכרי,קחם מן הנכריי ואמ נם כשי.ביתיבר

 . בחנם מוטל עליוהוההלוו אהחסד 

 

 א יה' והתשובה הד
 כי האנשים עם ממונם כספם וזהבם ותירוש ם ,ך מצד עצמו איננו דבר בלתי ראויכי הנש

 חלהרווי  ויחשוב ,ואם אדם אחד בקש מאדם אחר מעות לעסוק בסחורה, ושירוויח ודגנם ראוי 

ואה  ו וככה עו בד אדמה שקבל בהל? לו מנהןייתמדוע לא ,  לו מאתיםהשילוובאלף כפולות 

 למה  , וימצא בשנה ההיא מאה שערים כפי הנהוג,שדהו לזרוע , סאה חטים שנה אחתמאה

 הנה הדבר ההוא בעצמו איננו נמאס גם לא ? עשרה–  סאהמאהואת ותן לו בעד הלילא י
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 כי כמ ו שהאדם אינו מחויב לתת מעותי ו  . והוא  סחורה ומשא ומתן ו הגון  מפאת עצמו,מגונה

נם כי אם בדרך יו או תבואתו ח ככה איננו מחויב להלוו ת מעותי,לאחר כי אם דרך צדקה וחסד

  .נםיצדקה וחסד במתנת ח

 

 כס פו  וכשילווה ,ולכן ייחס הקדוש ברוך הוא את העניין הזה במדרג ת חסד שיעשה עם אחיו

 . וכן גם כן הרבית.שהו א גם כן חסד באחים, טהי והוא כעניין  ה שמ, ו תועלת כללחריוומבלי 

  .עב ונמאס שהוא מצד עצמו דבר נת,לא כעניין הגז ל והגנבה

לפי ששניהם חסד , לא תשיך לאחיךואמר בנשך , לא יגוש את רעהו טהיומפני זה אמ ר בשמ

את הנכרי טה  אמר י וכמו שבשמ. ואיננו מחויב לעשותו עם הנכרי,שיעשה האדם עם האחים

 לפי שהוא לפנים משורת הדין שהוא ראוי לעשותו עם ,בית לנכרי תשיךי כך אמר בר,תגוש

  .איננו מחויב לעשותו כן לנכריהאחים בצדקה ו

 

הנה הוא  , אפילו לאומות פירשו במסכת מכות ל"חז ו,כספו לא נתן בנשךומה שאמר דוד 

,  שיעשה חסד וצדקה אפילו עם הנכרים,ובמקום קדשו' לתאר החסיד המופלג שיעלה בהר ה

ין היושר   כי עניין החסידות בלתי עני.בית דבר בלתי ראוי והגון בפני עצמוילא שיהיה הר

 לעשות דבר לפנים ולא דבר מהמשפט הי שר ,דת החסידותיודוד דבר שמה ממ, והמשפט

 .ומהצדק הגמו ר

  

 לפ י  , באומרו לא תרצח ולא תגנוב,אמנם בגנבה וגזלה ורציח ה הז היר בכל ל לאחים ולנכרים

 ולכן ישתתפו בהם האחים והנכרים ולהיות זה  , ראויים מפאת עצמםישהם דברים בלת

  .החסד והבחינהדת יממ

 , טהי וגם כן כמו שנאמר בשמ.אלהיך'  למען יברכך ה, נתנה התורה שכר עליו,כמו שאמרתי

 ואינו נזכר בהרחקת .כי השכר הוא על החסד והרחמים שעושה אדם לפנים מן השורה

  . כמו שזכרו בנשך, שכרבלא תרצח ולא תנאף ולא תגנובתן י כי לא נ,העבירות

 

 אין  , ובצדק כל אמרי פיו,ה הזהיר כראוי” שמשה רבנו ע,ובות אלההנה התבאר מארבעה תש

 .ל בספרי"ואמנם האמת שנאמין בז ה הוא כפי קבלת רבותינו ז. קשיבהם נפתל וע

 

,  מת י יחס לאד ו םלאחיך  לא תש י ךוהפס וק  ,    מ תי יחס  לשבע האומ ות לנכרי  תש יךהפיר וש שהפסוק  :  הערת עורך
מכאן שאברבנאל  .  בלשונם של חכמי   ימ י הבינ י ים,  אדו ם הוא הנצרות.  זר הוא פ יר וש מ פליג  ומ ו–"   אחיך"הקרוי  

שרא ו   , הנוצרים:  וזאת לזכור.  אבל אסור לגבות ממנ ו ר יבי ת,  מותר  לשלם ריב ית לנ וצר י: הופך את הפסו ק
דבר שהשניא , הטילו א ת העיס וק בהלווא ות על ה יהוד י ם, כפ י ששאל הנוצרי את אברבנאל, בריבית דבר שליל י 

אבל בסוף  דבריו  הוא  כו תב ,  א ברבנאל מנסה לרכך את הדברים. ד ים   וגרם לפרע ות  ו להחרמת רכ ושםאת היהו
  והנה בספרי הדברים  .ל  בספרי"ואמנם ה אמת שנאמי ן  בזה הוא כפי  קבלת רבות ינ ו  ז:  את דעת ו האמי תית 

 . ז ו  מצ ו ות  עשה, לנכר י  תשיך:  ברורים
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 אברבנאל דברים פרק כד
 

 ד-א, דברים כד
 ָמצָ א ָבּה ֶעְרַות  ָּדָבר  -ֵחן ְּבֵעיָניו ִּכי-לֹא ִתְמצָ א -ח  ִאיׁש ִא ָּׁשה ּוְבעָ ָלּה ְוָהיָ ה ִאםִיַּק-ִּכי א 

  :ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ ִריֻתת ְוָנַתן ְּבָיָדּה ְוִׁשְּלחָ ּה ִמ ֵּביתֹו
  : ַאֵחר-ִמֵּביתֹו ְוָהְלָכה ְוָהְיָתה לְ ִאיׁש  ְוָיְצָאה  ב
 רֹון ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ ִריֻתת ְוָנַתן ְּבָיָדּה ְוִׁשְּלחָ ּה ִמֵּביתֹו ָהִאיׁש  ָהַא ֲח ּוְׂשנֵ ָאּה  ג

  :ְלָקָחּה לֹו לְ ִאָּׁש ה-אֹו ִכי ָימּות ָהִאי ׁש ָהַא ֲחרֹון אֲ ֶׁשר 
 ָּמָא ה ִׁש ְּלָחּה לָ ׁשּוב ְלקַ ְח ָּתּה ִלְהיֹות לֹו ְלִאּׁשָ ה ַאחֲ ֵרי ֲאׁשֶ ר ֻהּטַ -יּוַכל ַּבְעָלּה  ָהִרא ׁשֹון ֲאׁשֶ ר -לֹא  ד
  :ֱאלֶֹהיָך נֹ ֵתן ְלָך ַנֲחָלה’ ָהָארֶ ץ אֲ ֶׁשר ה-ְולֹא ַתֲחִט יא ֶאת’ תֹוֵעָבה ִהוא ִלפְ ֵני ה-ִּכי

 

 בשבת פרק ל"רזמרו  כמו שא,לפי שהיה ה מנהג בהולכי ם למלחמה לכתוב גט לנשותיהם

יע  להוד. המלחמותילעניינלכן נסמכה ה מצווה ה זאת , במה ב המה  בעניין בת שבע ואוריה

,  והלכה וה יי תה לאיש אחר,שכאשר יניח האדם גט לאשתו כאשר יקרה להולכים למלחמה

 כי אולי אחרי שובו מ ן  , לא יוכל הבעל הראשון לקחתה,שכאשר ישלחנה הבעל השני

 . המלחמה יוכ ל להיות בחיים ושירצה ללקחה

 

 ]דיני גירושין[
 האדם בעולם הזה מורות אל  אין ספק שפעולות:בת הגירושין ה יא כפי מה שאומריאמנם ס

  : תכליותחמשאחד מ

 ואם , ואם לשלמות הנפש, ואם להנאת הגוף, ואם לאהבת הכבו ד,אם לתועלת הממו ן

 .לטובת בנים

 

 ]חמש סיבות להיות האדם עם אשתו[
  : התכליות האלהחמשוהנה בחברת האדם עם אשתו יושגו 

ין האדם כשאר בעלי החיי ם לפי שא, ה בממונם ויר ויחו בח ברתכי יהיה להם שכר טוב 

ואמנם האדם יקנה אותם במלאכה ויצטרך אל , המשיגים כל מלבושיהם ב טבע גם מזונותם

 .ין הממ ונות והדברים ההםיאשר האשה תעזור מאוד בקנ, הכנות רבות להגיע אליו

לפי שהאדם בלא אשה גלה ממנו , מבואר בחברת האדם עם אשתוואם תועלת הכבוד 

 עם הזונות ובהי פ רד עצמו תגם כי היא תמנעהו להפחי, לשבת ביתהכבוד ותפא רת אדם 

 .למלא נפשו כי ירעב

 ובמ ה  , במה שתעזור האשה לאיש בכל עמלו ויגיע כפיו, תועלת לגוףהגם ימשך מחברת

 .שתכין צרכו והנאת גופו

 האדם עם אשתו תמנעהו מחטוא וללכת אחרי  ת כי חבר, גם כן מבוארואם תועלת הנפש

 מלבד  שאר המצוות הנלוות לאיש בהיותו  בעל  ,ם כי יקי ים עמה  מצוות פריה  ורביה ג,תאוותיו
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 .אשה

והיא תגדלם  , בת מציאותםי כי האשה ס, גם כן היא מבוארואמנם שתועיל האשה בבנים

 את בנינו ומצילות אותנו  ת די לנו שמגדלו-' הבא על יבמתו' ק בפרל"רזמרו  וכמו שא,ותחנכם

  .מן החטא

 וראה יתברך שלא טוב היות האדם .התורה האלהית על חברת האדם ואשתוותה יולכן צ

 ל א הולאדם אמר  שארה כסותה ועונת,  והזהיר  האשה שלא תהיה מזנה תחת בעלה,לבדו

 , יגרע

 כי אם בהיות ם ,אמנם כל התועלות האלה לא ימצאו ולא ימשכו ב חברת האדם עם אשתו

 וכמו  .יביא ביני הם האהבה וההסכמ ה אשר זה ,מסכימים בט בע ובמזג כ פי מה שאפשר

 עד שמפני זה  . עזר דומה לעצמו ומסכים עמו מכל צד:רוצה לומר, אעשה לו עזר כנגדו מרשא

בבריאת אדם הביא השם יתברך לפניו כל חית השדה ואת כל עוף השמים לראות מה יקרא 

 , אמר.עורוצה לומר אם ימצא להם מזג נאות ומסכים למזגו ולהתחלפות טבעיהם  מטב, לו

 אבל לא שיהא נאות  , שהיה ביניהם כמה  נקבות, מצאעזר כלומר ,ולאדם לא מצא עזר כנגדו

 . בדומה לו ולמסכים לטבעו,כנ גדו וזהו ,מסכים לטבעו

 

  ]כאשר הקשר המשפחתי מתערער[
 ב "הספק הי

יחדו  י שהאיש והאשה שנת, בהיותו דבר בלתי הגון,רושין יאיך הסכימה  התורה האלהית בג

והיה ראוי  .  והאיש ישא אחרת, ותבע ל האשה לאיש אחר, יתפרדו זה מזה,ני האלהיםלפ

 גם מבלי  ה כל שכן שיגרש.ה  והחזרהפול החרטי לא ת, שבדברים הנעשים לשם מצווהתלהיו

והיה  אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר   שאמר הכתוב ,סיבה

 רוצה לומר  ,שאמר הכתובדבר ות ועת מי שאומר שער ובפרט לד.הכריתות ונתן בידה ושלח

על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק ווג אדם אמר יואם בז.  תבשילוהאפילו הקדיח

פרד הבשר מבשר ויתחלף  י איך י, שהוא למוד כולל וטבע בבני אדם,באשתו והיו לבשר אחד

 .הדבר מעצמו

 

 ב"פתרון הספק הי
 לקח אחת מצלעותיו ויעש ממנה  אשה ויביאה   ,הב ה בינ יהםולכן כדי להמ ציא ההסכמה  והא

דות ב י ן  י ו ה סכמת המזגי ם והמתההידמו וכ ל זה להיות  .אל האדם כדי שתהיה ממ זגו וטבע ו

 ולא יסודר  ,ה הנה לא יסכימו ב פעול, כי אם יהי ו מתחלפים.האדם ואשתו הכרחי ביצ י רתם

  .כרות ולא ימשך ממנו שום אחת מהתועלות הנז,עניין ביתם

 

ה  "עלמה  שרוכמאמ, וטוב שיה יה האדם יחידי ולא בחברת הנחש הצפעוני האשה הרעה

טוב שבת על פנת גג מאשת ואמר ', וגוומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים 
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 . כנגדו–   לא זכה;עזר –ז כה  : 'הבא  על יבמתו' בפרק ל"חזמרו  וכמו ש א.מדנים ובית  חבר

 .רוצה לומר שתהיה לא לעזר ולא כנגדו, אמצעי באשה עם האישאשר כוונו בזה לומר שאין 

 ,  לפי שהדבר תלוי בין הסכמת הטבעים והתחלפותם,אבל בהכרח תהיה אם לעזר ואם כנגדו

 .וו הוצוע בין השוו ה והבלתי שי ואיך יהיה מ 

 

והיה אם לא  כי זה הוא , שכאשר האדם לא יסכים מזגו וטבעו לטבע אשתו,'ומפני זה ציוה ית

שמוטב  , לוף מזגיהם תסבב הסיבה שאז יגרשנהי שח,מצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דברת

 .  השנאה והריב ו הק טטה ביניהםה משתרבהלגרשנ

 

נשא ישמפני זה  ה סכימו האנשי ם באירוסין ק ודם שת, לוסוף ב הנה גת המדינהיוכבר זכר  הפ 

הבה והש לום הנמשכים  ואם ימצאו שניהם הא,  כדי שבזמן ה אירוסין יבחנו  שניהם,אשה לאיש

כי מוטב לגרשה ,  לא ישאנה, ואם לא יהיה כן.שואיןי יבא לידי נ,מהאותות המזגים והסכמתם

  .בהי ותה בתולה מבהי ותה בעולה ונשואה

 

 ]סדרי גירושין לטובת המבנה המשפחתי[
 .ט"מ' פ'  בחלק ג,המורה הרב מלבד הטעם האחר שזכר ,רושיןיוהוא טעם נכבד מאוד בג

 כי , שיגרשנההבחרה התור, או בהסכמה ב שום צדונשא ולא יבים כבר באו לה א,אמנם

 , לאחר הדומה להאתינשוה י א ,  ואולי ישא אחרת דומה לטבע ומזגו.בחירת הרע במיעוט ו

  . ואולי יבאו לשפיכות דמים וגלוי עריות ולרעות אחרות,ולא יחיו כל ימיהם חיי צער

 

 שיראה  ,י שתהיה בעולה לו" אעפ,רוצה לומר, הכי יקח איש אשה ובעלולזה אמרה תורה 

 א ו  , אם לא תמצא חן בעיניוהזל כם ע, נהישהוא דבר בלתי ראוי לגרשה תחת אשה ע

 כמ ו  .תי מורה  על התחלפות המזגיםי שהוא אות אמ, כמו שאמרו באיש האחרון,ששנאה

 . שאז יהיה בי ד האדם לגרשה,דמותםישהאהבה ומ ציאות חן מורה על האותותם וה

 

 ג "הספק הי
 ולא נסתפק הדין האלה י  , להיות בגט ובכל התנאים שבאו בקבלהןרושיילמה הוצרכו הג

 כי אם בלבד  , כמו שנתקדשה,השיהיה האדם מגרש את אשתו בדברים או בכסף או בביא

 כיון שאי ן  ,ובכלל זה למה הוצרכה גט האשה שנתקדשה ולא נבעלה. בשטר ובאותם התנאים

 .קח איש אשה ובעלהי כי י והתורה אמרה .רוש הגטיות שיצטרך לגבינה וב ין הב על דבק

 

 ג"פתרון הספק הי
רושין דב ר  י כדי שלא יהיו הג, או ביציאה מביתו, או בכסף,אמנם לא רצתה להתגרש בדברים

 וגם . כל עוד שיעלה על רוחו, ותהיה האש ה גרושה מאישה פעמים  אין מספר,נקל לעשותו
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  . כדי לנאוף את איש אחר,או כבר גרשני בעלי , גרושה אנירהיא תצא ותאמ

 ,שלא יגרש האדם את אשתו כי אם בספר'  ציוה הוא ית,הנה להסיר כל התואנות האלה

לו ממה  שלא יקל כל כך על הבעל ואבל זה כ, ושיהי ה בתנאים רבים ועדים מעידים עליו

 ולא  .י שב דעתויוית ,ל לזהו י כב ד בעיניו הפע , ואם ירצה לגרש את אשתו באף ובחמה.לעשותו

 .ה וכמו שהעיר על זה הרב המו ר,כ מקום לומר מגורשת אני בשקר וכזב"יהי ה לה ג

 

חדים ידושי ן הם מיילפי שהק, והנה חייבה  תורה לגרש את האשה אף על פי שלא נבעלה

 לפי שהיא מאחר , ההואר ולכן יצטרך האדם להתיר הקש. אותהםהאדם ואשתו ואוסרי

 כי מי , לא חששה לנסתרותהוהתור,  נבעלת לבעלההשרות קרובשנתקדשה הרי היא באפ

דושין הוא המופת המוכ י ח היותה אשת י לכן הק. אם נבעלה אם לא,יודע כיון שנתקדשה אליו

 . ושתצטרך לגט לא בלבד הבעילה העשויה במס תרים,איש

 . יןהנה התבאר מזה שנהירו ו סכלתנו וחכמתא יתירא גלתה התורה לנו בזה בעניין  הגירוש

 .ג"ב והי"והותרו בזה הספקות הי
 

 ]?מדוע צריך גט ממומר[
בור  יהוא לפי שבח, פרד מן המומר שהמיר את דתו בגטיואמנם למה תצטרך האשה לה

 : ענייניםשלושהשה אל האדם יש יהא

 , והוא בעניין המשגל להולדה,  להם כבעלי חיים הבלתי מדבריםהאחד הוא

 והוא ייחוד האשה הידועה והמי וחדת לאיש אחד ,ם בכללעניין המי וחד למין האד הוא שניוה

חוד הושוו כל  י כי בזה  העניין מן  הי,  כדי שלא לערב את הזרע, ואיסורה על כל השאר,לבד

 .םאומות העול

 בין ה אדם לאשתו באופן מי וחד  החוד  הנעשישהוא הי, מיח ד מן המיחדה הוא שלישיוהעניין ה

ודת י  ,  כסף שטר וביאה: דרכיםשלושהזה אחד מ משה נתנה בת כי תור.כדת משה וישראל

 לא הסיר  , והנה זה האיש אשר המיר הדת.קהו כפי חתהאומות שונות בכל אחת מהאומו

 .לא מצד שהם יהודים,  ל ו מצד שהם אדםה אשר לאשה אצלו שהיא זקוק,ק ה יי חודובזה ח

 אמנם יצטרך .רולזה חוייב לבקש ממנו פטו,  עדיין הוא באי שיותו,רולזה אף על פי שהומ

  . ולא תתגרש כי אם בגט כשר כפי דינה, יהודיתאלפי שהי, שיהיה בגט כ שר כדת היהו דים

 

 ]לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה[
 ו "הספק הט

 להיות לו לאשה אחרי אשר הלא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתבאומרו 

 אחת תבעל לשני  ה שאש,דבר תועבהוזה כי אם היה . ' וגו' כי תועבה היא לפני הההוטמא

 איך אם כן הותר לאדם לישא אלמנה ,ה או אלמנותהדו שין אחרי גרושייאנשים זה אחר זה בק

אלמנה גרושה וחללה זונה את שהן גדול והיה ראוי שינהג כל ישראל ככ. או גרושה מאישה
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נש א  ית ת אחה שאש,י תברך’ ואם אינו תועבה בעיני ה. אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו

 והרי  ,שה אל בעלה הראשוןי הנה אם כן למה לא תשוב הא,ים בבא זה אחר זהיותבעל לשנ

רושי הבעל הראשון מדעתו יוכל שכן בהיות ג. היא כאשה אלמנה או גרושה אל איש אחר

 שכל זמן  ,תק דיבמו" בפל"חזמרו וכל שכן במה שא.  ואין עליה בזה אשם,הכורחורצונו ובעל 

 אפילו שלא נבעלה , לשניה ואם נתקדש.ילו נבעלה מותרת לבעל הראשון אפ,שלא נתקדשה

 . ולא בקדושין שנתקדשה בלבד,כי הנה הטומ אה והתועבה  הייתה הבעי לה. אסורה עליו

 

 ו"פתרון הספק הט
 ולא  ,' כי תועבה הי א לפני ה,האחרי אשר הוטמא ה תו רה במה שאמרההנה הסיב ה בזה ז כר

ואיך ,  בערך הבעל הראשון כאשר שכב איש אותההוטמ א כבר ההשהאש. תחטיא את הארץ

ואחרי ,  שהיו מחליפ ים נשותיהם זה לזה, ארץ מצריםה על הזה כמעשו והיה הפ ,תשוב אליו

 שלא ,ה מה שאין כן באלמנה וגרוש. וזה סיבה  לניאוף וזנות רב.  אותם לביתםםכן מחזירי

ומרצון הבעל ,  בעלה כי אם בגזרת עירין אם מת, לשם זנותהתגרשהתאלמנה ולא ה

 .  ולזה אין לירוא ממעשה הניאוף,התגרשה

 , הן ישלח את איש אשתו והלכה מאתו והייתה לאיש אחר) 'סימן ג( ירמיה אכמאמר הנבי 

 .  הלא חנף תחנף הארץ,הישוב אליה  עוד

]   אפלטו ן  בספר המדינה [ כי מהם :ני  הנשיםיוכבר ידעת שהיו בקדמ ונים עניינים חלוקים בעני

 ולא תהיה אשה  ,שהטו ב והנאות הו א שתהיינה הנשים כולם משותפות לכל האנשיםחשבו 

 .כי בזה יוסרו המרי בות והקטטו ת מבין האנשים. מיועדת לאיש מיוחד

  

רוב הזרע והפסד י לפי שבו מע, מאוד הדעת הנפסד והמגונה הזהה האלהית הרחיקהוהתור

 וגם הוא יאמר . ולא יכירנו אביו,צמו ולא קרוב לע, הנולד נכרי לכל בני אדםה ושיהי ,היחס

אבל . 'ט חלק ג" בפרק מהוכמו שזכר הרב המור. לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא ידע

 ה  לביתו ויקדש ה ושלא יביא, ולישא אותה בפרסום, לאישהח וד האשיציוה בשמ יר ת היחס בי

 .  עמו לא תבעל לאיש אחרה ושהיא בעוד. שהיא אשתורבצנעה ויאמ

 ה  לבעלה הראשון אחרי אשר הוטמאה מאוד חזרת האשה זה גם כן הרחיקה התורומפני

 כי מי יודע אם  , מקודשת אליוה להיות,ואם בכח קרוב. על כמו שנבעלה לשניו אם בפ,אליו

 ולכן הרי היא כאשתו . אליוה שנתקדש,אלהינו והנגלות לנו'  והנסתרות לה.נבעלה אם לא

  .לכל דבר

 

שזה יגרש את אשתו  . שק וגזלו והוא שלא יהיה זה  סיבה לע,  אחר כתב בזה טעםג" רלבוה

 ובזה  ,ה ויבא לגרש, לו פעולות רעות כדי שתהיה בעיניו רעהה ותעשרנשא לאחיכדי שת

 מלבד הדופי הגדול שיזכה האדם  , וזה גזל  וחמס. הראשוןהקח כל אשר לו ותחזור לבעלית

 . ן הממוןיאת אשתו לתכלית קני
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 ]ם האוסרים גירושיןויכוח עם הקתולי[
 ה צוות  האלהית לא הוראוי לדעת כי קצת מחכמי האומות קיימו וקבלו ביניהם שהתור

 .  להפריד הדבר מעצמותו ובשר מבשרו,מרם כי הוא דבר כנגד הטבעו בא, בגירושין

 

וחששה תורה אולי כשלא ,  לפי שהיו ישראל עם קשה עורף, אותוה התורהאמנם לא אסר

 , ומפני זה בחרה תורה הרע במיעוטו .י בעלה יהרגנה להפטר ממנהתמצא האשה חן בעינ

 ועל . אבל לא ציוה בם,כדי למלט את האשה מיד אכזריות בעלה,  הגירושיןהולא אסרה התור

והוכי חו זה מאשר לא נמצא באחד מהאבות , כיוצא בזה אמרו דברה תורה כנגד יצר הרע

 גרש את םואם אברה, בפני האלהים להיותו דבר רע ונמאס ,הקדושים שי גרש את אשתו

 . שבאתהו עליות זה היה במצוות האלהי,הגר

 

 ]הגירושין אינם נגד הטבע[
, והשיבותי על טענותיהם שהגירושין אינו  כנגד הטבע, ואני דברתי על זה עם חכמים מהם

, וה נפסדו שכל ה, הטבעיתה לוסופי י לפי שכבר התבאר בפ.אבל הם מן הסדר והמנהג הטבעי

וה  ו כי כמו שחבור היסודות והרכבתם להיות המתה.וי הועל הטבע כמו ההוסד הו א מפושההפ

  .פסד הדברים הוא גם כן מהמנהג הט בעיירודם זה מזה בהיכן פ, על הטבעוהוא מפ

 

והגירו שין הוא ה ה פסד והפירוד  אשר יקרה , וי ה  מהו ב ור האדם ואשתו היא היוהנה ח

שו אין מתדרג כפי  יארתי שהאדם בגירושין ובנ וכבר בי.על הטבעו וזה מ פ,במתרכבים ההם

 רוצה לומר מסכמת  , וכאשר תהיה האשה עצם מעצמי האדם ובשר מבשרו.הטבע החכם 

 אין ספק שלא תקרה , כמו שהי ה בעניין ח ו ה ואדם הראשון,מזגה למזגו  וטבעה לטב עו

יו    הרי איננה עצם מעצמ, מתחלפת ממנו בטבעה ו מזג הה אבל בהי ות. ו הגירושיןהההפרד

בהיותם מזגים וטבעים  , ואיך ידבק האדם אשר בזה עם אשתו והיו לבשר אחד, ובשר מבשרו

 .שונים מאוד

 

 ]איסור גירושין יגרום לתוצאות גרועות[
 הכל כפי הכנת המקבלים , רושין מצווהי כן היו הג,שואין מצוו ה י כמו שהיו הנ ,הנה אם כן

 התורה שמא יה רוג האדם את  ואם חששה. או התחלפותם והפכיותם,והסכמתם ב טבעם

  .רושיןי לא מפני זה היה ר אוי שתתן התורה מקום לאדם לעשות דבר שאינו כהוגן בג,אשתו

 

זל שופך ו ובעבו ר הג, מפני שיצר לב האדם רע מנעוריו לעשוק ולגזול:שהוא כאלו יאמר אדם

 כי מוטב  ,צה לומר שיניח לגזול מי שירה רוצ, לגזל ולעושקתתן מקום ורשוי ראוי שנ,דמים
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  .הוא שיגזול הממון משישפ ו ך דם

  .אין זה ראוי ו הגון כפי התו רה האלהית

סרים בני  יאיך הנביאים לא היו מי, ר ושין  דבר בלתי הגון לפניו יתברךי כי אם היו הג,ועוד

 .האדם מלעשותם לנשותיהם כמו שהיו מוכיחים אותם על בעילת בת אל נכר ושאר העבירות

  .והגד לעמי פשעם שנאמר , רוצה לומר להוכיח את העם,על הנביאיםוהנה זה ה יה  מוטל 

 

כי שנא שלח  נ ם יבעני) 'סימן ב( איך אמר מלאכי ,'רוש ים דבר רע בעיני הי שאם היו הג,ועוד

רושין במקום שיש שנאה בין אי ש  יהמצוו ה  על הגהוא ה  " שהוא מורה שהקב,צבאות' אמר ה

  .לאשתו

 

אבל לא ,  שלא ציוה עליהם, דבר נמאס לפניו יתברך,בריהםרושין  כדי כי אם היו  הגועוד

 ולשכך יצרו ל א , לא תשיך לאחיךמר והיו כעניין הרבית שנא,אסרם אלא מפני יצר לב האדם

  .יקשה אם כן איך למד יתברך אופן הגירושין וכת ב ונתן וגומר, אסר נתינתו לנכרי

כמו שלמד , תן הנשךידש יו ה בח ולכמ,תן הרבית לנכרייוהנה לא ציוה השם יתב רך איך י

 .בגירושין עניי ן  הגט ונתינתו

 

דשת לבעלה  ושאר האשה תמיד מקי אם כן ת,שאם השם יתברך לא ציוה בגי רושין ,ועוד

 כי לא ציוה השם יתברך עליהם ואינם כדת משה  ,והגירושין אינם דבר, ואשת איש היא

 בהיותה נשוא ה  ,בעל השני איך התירה התורה האשה המתגרשת ל, ויקשה אם כן.וישראל

  .אחרי שהגט אינו על פי התורה, תמיד לראשון

 

ה כספו  " מפני שמצאו בדברי דוד המלך ע,בית הוא בלתי ראוי מפאת עצמויואם אמרו שהר

האם ימצאו כן בגירו שי ן  , אפילו לנכרי) ד"כ' ד(ל במסכת מכות "ובא במאמרם ז, לא נתן בנשך

 .  זה לא ימצא?דש ישבח מי שלא יגרש את אשתוווח הקאו מהמדברים בר' שנביא מנביאי ה

  .ואיך יאמרו אם כן שיהיה דבר נתעב ונאלח בעיני אלהים ואדם

 

 

 כב-ז   י-ה, דברים כד
  :ֵּביתֹו ַלֲעבֹט ֲעבֹטֹו -ָתבֹא ֶאל -ַתֶּׁשה ְברֵ ֲעָך  ַמַּׁש את ְמאּו ָמה  לֹא-ִּכי י
  : ָהֲעבֹו ט ַהחּו ָצה-ה בֹו יֹוִציא  ֵאֶליָך ֶאת ַּתֲעמֹד ְוָהִאיׁש אֲ ֶׁשר ַאּתָ ה  נֶׁש ַּבחּו ץ  יא
  : ִאיׁש ָעִני הּוא לֹא ִתְׁשּכַ ב ַּבֲעבֹטֹו-ְוִאם  יב
  :אֱ לֶֹהיָך’ ָהֲעבֹו ט ְּכבֹו א ַהּׁשֶ מֶ ׁש ְוָׁשַכב  ְּבַׂשְלָמתֹו ּוֵברֲ כֶ ָּך ּוְלָך ִּתְהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני ה-ָּתִׁשיב לֹו ֶאת ָהׁשֵ ב  יג
 

 

 ] עבות–שכון מצוות הקשורות במ[
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אם איש עני הוא ויצטרך אליו לשכב בו אין  . ואמר שגם אותו העבוט אשר יוציא אותו החוצה

 . ראוי שילין בב יתו

 כי בין שיהיה עני בי ן  ,יהנה ממנוי כי אין הכונה שלא ישכב ו,לא תשכב בעבוטווזה ו אמרו 

 . ממנו את חובושיהיה עשיר מבואר הוא כי הדין שאין ראוי שישכב ב עבוטו עד שיגבה 

 ,ן"רמב כמו שכתב ה, שאין לו כלים אחרים לשכב בהם,אבל אמנם היה החיו ב בה יותו עני
 כי קודם הלילה וב בא השמש ישיב ם לו כדי שישכ ב  ,שלא ישכב אדם בלילה ועבוט העני  בבי תו

 . העני בשמלתו

יתן לו כסות  ואז אין ספק שלא , כי המ משכן את חברו על הרוב הוא ביום,הוודבר הכתוב בהו 

 שיחזירנו  , לכסות יוםדיןהוא  וה. ואותו ציוה שישיבהו כבא  השמש,היום כי אם כסות הלילה

 למדנו הדין   לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו...כי תשה וממה שאמר הנה .ביום להשתמש בו

כי איננו מחויב לעמוד בחוץ בעת . שינהג במשכון שלקח ממנו בשעת הלואה ונתנה לו ברצונו

 . תו ולא להשיבו עד בא השמשקבל

 להגיד כי זה דבר ראוי והגון לעשות שהאיש ,הואמר ושכב בשמלתו וברכך ולך תהיה צדק

 ועם היותו שו כב בשלו הנ ה יברכ הו על אשר השיבו  .העני ישכב ב שמלתו אחרי שהיא שלו

 . וקנה גם כן ברכה מב לי שיתן לו כלום. אליו

ולך תהי ה   לכן אמר ,רעוןיפט שישיב העבוט מ ב לי פק ה משוולפי שלא יאמר אדם שאין זה מח

 והוא דבר ,אבל הוא צדקה. ק המשפטו שאין כן מח, רוצה לומר.אלהיך' צדקה לפני ה

 . שיעשהו האדם בחסד וחנינה ולפנים משורת הדין

 אלא שהבעל חוב קונה את ? צדקה למה: בפסחים בפרק כל שעהל"חזמרו וכמסכים לזה  א

 .  המשכון

 
 ] שכיר ולא תלין שכר שכירלא תעשוק[

  : ַתֲעׁשֹק ָׂשִכי ר ָעִני ְוֶאְביֹון מֵ ַאֶחיָך אֹו ִמּגֵ ְרָך ֲאֶׁשר ּבְ ַארְ ְצָך ּבִ ְׁשָעֶריָך-לֹא  יד
 ַנְפׁש ֹו -ָתבֹוא עָ ָליו ַהֶּׁשמֶ ׁש ִּכי עָ ִני הּוא ְוֵאָליו הּו א נֵֹׂשא ֶאת -ִתֵּתן ְׂשָכרֹו ְולֹא ְּביֹומֹו  טו
  :ְוָהָיה ְבָך חֵ ְט א’ ה- ֶאל ִיְקָרא ָעֶליָך-ְולֹא

 

 אשר הוא  ,שהוא גם כן מרוע מזג ו מהפלגת החמדה. ואחרי זה זכר  לא תעשוק שכר עני אביון

 אף על פי שלא  , לומר שבעבור שהזהי ר בעבוט העני שלא ישכב אצלו בלילה,צרעת ממארת

א אפרע שכר  כך אני ל, לא יאמר העשיר כמו שהעני אינו פורע מה שחייב לי,יפרע את חובו

 . העני שעבד אצלי

 לא יהיה ,אבל כשהעני יה י ה חייב  אל העשיר.  לומר שלא יעשה כן,לכן נסמכה ה פרשה הזאת

 . שביומו יתן שכרו -וכשיהיה העשי ר חייב לתת אל העני שכר עבודתו . לו כנושה

 

לא תעשוק את רעך ולא תגזול ולא תלין  שנאמר ,והמצו וה ה זאת כבר באה בפרשת קדושים

 שחייב אדם ,אבל לפי שלא יחשוב אדם ממה שאמר עד בוקר. פעולת שכיר אתך עד בוקר
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ביומ ו   ,ה הנה" לכן ביאר משה רבנו ע,לתת שכרו עד שיעלה עמוד השחר מהיום הבא אחריו

.  כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו,ונתן הסיב ה בז ה . א עליו השמשותן שכרו ולא תבית

 לא ,יתן שכרוי ואם לא ,וא יקנה מ ה  שיאכל עם אשתו ובניו  בלי להרוצה לומר כי  מן השכר ה ה

 . יאכלו ולא יתפרנסו

 שניהם בשכיר יום ובשכי ר  ,ובספרי פרשת קדושים) ג"קי' ד(ל דרשו בפרק החובל "ורבותינו ז

 . לילה ודבריה ם דברי אלהים חיים

 

 . בל משלם לו שכרו א, חשבו המפרשים שלא יגזלהולא תעשוק שכיר עני ואביון והנה באומרו 

אבל . שקוכי בשניהם יה יה אסור הגזל עם הע. כי  בזה ישתתפו העני והע שיר. ואינו נכון

 כי עושק הוא כפי הזמ ן  ,עושק וגזלוקרא האיחור הזה . ונה בו ש לא יאחר לפרוע שכרווהכ

 . המאוחר

או  ובפ רט אם הוא יושב בעירו ,יםיוהנה כשיאחר האדם לפרוע לאדם העשיר יום או יומ

 ,אבל עני ואביון.  הנה בזה לא ימצאו בו עוון אשר חטא,במקומו שכל עת שירצה יתנהו לו

ואם אחרו הר י  .  אין ראוי לאחר שכירותו אפילו שעה אחת,והוא שאליו הוא נושא את נפשו

 . שק גמורוהוא ע

 

 אל תאמר , אף על פי שיהיה  בעריך בשעריך,לומר.  אשר בארצך בשעריךוהנה הוצרך לומר

 כדי  ,תן שכרוי אבל על כל פנים ביומ ו ת, לא תעשה כן.בכל עת אתנהו אליו כי קרוב אלי הוא

 . תענש על חטאוו' שלא יקרא השכיר עליך אל ה

 

אבל ביומו הוא בעצמו . וכוו ן בזה עוד  שבעל הבית לא יחכה שהעני והגר ישאלו אליו השכר

והיה ב ו  '  ויקראו עליו אל ה,ישאלוהו ממנו ולכן לא , כי  אולי העני והגר יבושו מפניו,תן שכרויי

והי ה   , והוא גוזל אותו שכרו,שציוה בהשבת העבוט אל העני' רוצה לומר שיקרא אל ה. חטא

 .ולך תהיה צדקה הפך ,בך חטא

 

 ]לא יומתו אבות על בנים[
 : יּוָמתּוָאבֹות ִאיׁש ּבְ חֶ ְטאֹו-יּוְמתּו ַעל-ָּבִנים ּוָבִנים לֹא-יּוְמתּו ָאבֹות ַעל-לֹא  טז

 

 לפ י ,הוא ממית אבות על בנים. ולפי שהמאחר שכר שכיר בהי ותו עני ואביו ן וגר בארץ נכריה

. לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבותלכן סמך לזה . שאליו הוא נושא את נפשו

.   שלא יומתו האבות בעדות הקרובים, בספרי ובפרק זה בוררל"חזוהמצו וה הזא ת בארו 

 . יאמר אבות בעדות הבנים והבנים בעדות האבותכאלו 

ולפי  ז ה  .  שכל אחד יומת על חטאו ולא על קרובו,  היא מצוו ה אחרתאיש בחטאו יומתושאמרו 

  :כבר נזכרו המצוות האלה במה שקדם
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 כבר ביארה התורה בעניין גואל הדם שיחם לבבו על קרובו  ,אם הראשונה בעדות הקרובים

רבה יחם לבבו יואם מפני הק.  על פי שכפי האמת אין לו משפט מות אף,וירצה להמית הרוצח

ולפי שהגואל לא .  כל שכן שיפותה לה עיד עדות שאינו אמת,להרוג מי שאין לו חטא מות

ככה בעדות לא  .  כי בן דודו הוא השני,או דודו או בן דודו יגאלנו  כמו שאמר,יעבור שני בשני

 . ג"ר לבשבאר בזה הכמו . פסל בקרובי ם כי אם שני בשנייי

 

כי הצדק . בצדק תשפוט עמיתךשיאמרו שהמצווה ה ז את נכללת באומרו שם ויותר נכון אצלי 

וגם בעניי ן   . תי איש בחטאו יומת ובנים לא יומתו על אבות ואבות לא יומתו על בניםיהאמ

ובנים לא יומתו על אבו ת  . העדות אין ראוי שיומתו אבות על בנים בעדותם שיעידו כנגדם

 אשר הוא שהבנים יליצו ,לפי שזהו כנגד הצדק הטבעי. בעדות האבות שיעידו עליהם

ואיך  . ואם אב אני איה כבודיכמו שאמר . וישתדלו על שמירת אבותם ועל הצלתם וכבודם

גם האבות שיכמרו רחמיהם על הבנים כאב את בן ירצה איך יחייב הו  . יעידו לחייבם מיתה

 .בעיבעדותו מיתה אינו כפי הצדק הט

 

כי יחם . וגם עדות האבות לפטור הבנים ועדות הבנים לפטור את האבות אין ראוי  לקבלו

 ומפני זה ה אמת והמשפט והיושר הי ה מחייב שלא יקבלו עדות  .לבבם ויעידו כנגד האמת

 . האבות על הבנים ולא הבנים על האבות לא לזכות ולא לחובה

 

כדי  שלא יחשוב השופט שאחרי  . בחטאו יומתווהוצרך לבאר פה לא יומתו אבות על בנים איש 

 , ובעיר הנידחת יומתו בנים על חטא אבותם,שהשם יתברך הוא פוקד עוון אבות על בנים

  . אבל בצדק ישפוט את עמיתו, לכן הזה ירו שלא יעשו כן.יעשה כן גם הוא

 

 ]לא תחבול בגד אלמנה[
  :ֶגד ַאלְ מָ ָנהַתֶּטה ִמְׁש ּפַ ט ֵּגר ָיתֹום ְולֹא ַתֲחבֹל ֶּב לֹא  יז

 

 לא יחשוב השופט מפני יראה או מפני נשיאות פנים ,ואף על פי שהיה הדין בג ר או יתום

 ולא ישית לבו ליתום שאין לו גואל ולגר שהוא נכרי שאין לו קרובים ידברו  ,להדר פני עשיר

וגר לא תונה ולא  ובפרשת משפטים נאמר .לא תטה משפט גר יתוםלכן סמך לזה . עליו

 .  וביארו כאן מפני הסמיכותלא תעשו עול במשפט :ואמר בכלל. וצנתלח

 

ובי אר .  שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון,ואמנם מצווה לא תחבול בגד אלמנה באה שמה

ואה לא ו ברצונה ואפילו בשעת הללו ואפי, בין שהאלמנה תהיה עשירה ובין  שתהיה עניה,כאן

 . והוא הדין לשאר הדברים. יחבול בגדה
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 וגם מפני שלפעמים יביא  זה לידי זימ ה  ,הנה חמלה התורה עליה כל כך לשפלותה ולדאבונהו

 ירבה שי חה עם האשה  ,כי במ ה שיבא  האדם להשיב את משכונה דבר יום בי ומו ולילה ללי לה

 . ולא תחבול בגד אלמנה באומרו ,נוי שנזכר שםיולכן פירש הע. אוףיויבא לידי נ

 :ַהָּדָבר ַהּזֶ ה-ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות  ֶאת-ֱאלֶֹהיָך ִמָּׁשם ַעל ’ ָהִייָת ְּבִמְצַרִים ַוִּיְפְּדָך הִּכי ֶעֶבד   ְוָזַכְרָּת יח
  

וגם כי . אלהיך' וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך הוכנגד הגר היתום והאלמנה אמר 

. ם אשר הולידום שמה יעקב אביהם ושבטי-  והיו יתו מים  מאין אב,היו ישראל במצרים גרים

 ככה  ,חמל עליהם' וכמו  שהוא ית. הקדוש ברוך הוא -והיו גם כן כ אשה אלמנה מבלי הבעל 

 . ראוי שיחמלו על הגר היתום והאלמנה

 

 ]מתנות ענייים[
 ִתְקצֹר ְקִצירְ ָך ְבָׂשֶדָך ְוָׁשכַ ְחּתָ  עֶֹמר ַּבָּׂשדֶ ה לֹא  ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו   ִּכי יט

  :ֱאלֹהֶ יָך ְּבכֹל ַמֲעׂשֵ ה ָיֶדיָך’ ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה לְ ַמעַ ן ְיָבֶרְכָך הַלֵּגר ַלָּיתֹום 
  : ַתְחּבֹט ֵזיְתָך לֹא ְתַפֵאר ַא ֲחֶרי ָך ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמנָ ה ִיְהֶיה ִּכי כ

  : ִתְבצֹר ַּכְרְמךָ  לֹא ְתעֹוֵלל ַאחֲ ֶריָך ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלמָ ָנה ִיְהֶיה ִּכי כא 
  : ַהָּדָבר ַהּזֶ ה-ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות  ֶאת-ֶעֶבד  ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמ צְ ָרִים ַעל-ִּכי ְוָזַכְרָּת כב 

 
לגר ליתום  אמרשו  כמ,ולפי שמשפט גר יתום ואלמנה מאת העם הם לקט שכחה ופאה

י תבצור כרמך  כ'  וגוכי תחבוט את זיתך. ' וגוכי תקצור קצירך בשדך לכן סמך ,ולאלמנה יהיה

 .לפי שאלה הדברים כו לם הם בכלל לא תטה משפט גר יתום ולא תחבול בגד אלמנה', וגו

  .והמונע מהם כאלו גוזל משפטם

וכרמך לא ', ובקצרכם את קציר ארצכם וגו שנאמר ,והמצו ות האלה כבר באו  ב פרשת קדושים

 . תעולל לעני ולגר תעזוב אותם

 

  :ה כאן דברים”וביאר משה רבנו ע

 חדהאהביאור 
  .כי שם ציוה על הפאה שהוא חלק השדה שלא יכלהו לקצור אבל יניח אותו כדי שיקצרו עניים

שהם השבלים הנופלי ם בשעת קציר .  באומרו ולקט קצירך לא תלקט, על הלקטוציוה עוד

 . שלא ילקטם עוד

קמא  בפרק ל"חזמרו בולים  שאי והוא כמות רב מש, שכח עומר בשדהלו שאפיוכאן ביאר

 הנה לא ישוב לקחתו כיון ,אה והלקטי שהוא יותר על הפ, שיש בו סאתים,דפיאה ובספרי

 . שגם המה יהיו לגר ליתום ולאלמנה

בר  י וד, רוצה לומר גם יתום ואלמנה על הרוב הם עניים,ולא זכר העניים לפי שאלה גם כן

 . םבכול והדין שווה  ,הכתוב בה וו ה 

 מלבד התרומה והמעשרו ת ,העומר אשר יעזוב בשדהוולפי שלא ירע עינו בפאה והלקט ו

 שהקדוש ברוך  , רוצה לומר:אלהיך' למען יברכך ה לכך הוצרך לומר ,תן מתבואותיויאשר י
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 והוא כלי ,יתברך’ וכמו שהאיש ההוא מכין מזון לעניים בדבר ה. הוא מכין מזו ן לכל בריותיו 

להזנ תו ולהזנת ה עניים הנהנים יתברך ברכ ות טוב ’ ככה יברכ הו  ה . מאתו יתברך בהזנתם

 . ממנו

  והביאור השני

 בזית  דיןהוא  וכאן זכר שה, לפי ששם זכר בלבד השדה והכר ם.כי תחבוט זיתךהוא אמרו 

 . ובשאר אילנות

  : ַהָּדָבר ַהּזֶ ה-ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות  ֶאת-ֶעֶבד  ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמ צְ ָרִים ַעל-ִּכי ְוָזַכְרָּת כב 

 

 לומר שלא יקשה בעיניהם  למה נתחדשו  ,נה אמר וזכרת כי עבד היית בארץ מצריםוה

 כי היה זה לפי שבהיותם במצרים ,המצוות האלה בבואם אל ארץ כנען ולא היו להם במצרים

ול כן  .  וקב לו התורה עליהם אחרי הי ותם פטורין ו בני חורין,עבדים לא נצטוו בתורה  ו במצוות

 להעיר שכבר הם בני חורין ואדונ י  , שישמרו המצוות האלה ראוי,בבואם אל ארץ נושבת

  . לעשות צדקה וחסד לעניים,הארץ

 . לרחם על העניים בכל האופנים והדרכים שזכר: אחדםעניינוהמצו ות האלה כולם 

  

 אברבנאל דברים פרק כה
 

 ד-א, דברים כה
 

  :ָהרָ ָׁשע -ַהַּצִּדיק ְוִהרְ ִׁשיעּו ֶאת -ט ּוְׁש ָפטּום ְוִהְצִּדיקּו  ֶאתַהִּמְׁשּפָ -ִיְהֶיה ִריב ֵּבי ן ֲאָנִׁשים ְוִנְּגׁשּו ֶאל -ִּכי א 
  : ִּבן ַהּכֹות ָהָרָׁשע ְוִהִּפיל ֹו ַהּׁשֵֹפט ְוהִ ָּכהּו  ְלָפָניו ְּכֵדי ִרְׁשעָ תֹו ְּבִמְסָּפר-ִאם ְוָהָיה  ב
  :ה רַ ָּבה ְוִנקְ ָלה ָא ִחיָך ְלֵעיֶניָךֵאּלֶ ה ַמָּכ-יִֹסיף ְלַהּכֹתֹו ַעל-ַיֶּכּנּו לֹא יִֹסיף ֶּפן ַארְ ָּבִעים ג
  

.  אחרי שהזהיר בחמלה על העניים הזהיר גם כן בחמלה באדם הנלקה שלא ילקה יותר מדאי 

 . כדי לרחם עליו

 

 ]עונש מלקות [
 ,תי י אם לתובע כשיתבע מה שאינו ראוי ואינו אמ:ועל דרך הפשט היה המלקות על המריבות

 .שבעאו שנ, ואם לנתבע המכחש לאמת

 רוצה לומר , שאשר ירשיעון אלהים,כמו שהי ום הוא מנהג פשוט בכל ארצות ישמעאל והתוגר

 וילקה בפני השופט  לא ,דיני ממונות ילקה כפי  דעת השופט כעניין רשעתוב גם ,השופטים

 . במקום אחר

 

 שלא יעשו הכרח ,ר לומה רוצ.כי יהיה רי ב בין אנשים ונגשו אל המשפטולכן אמר כאן 

.  וה שופטים יצדי קו מי שי היה  בעיניהם צדי ק.כי אם על פי המשפט. ות בחרב ובחניתהמריב 
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 . וירשיעו את הרשע בדינו לפי דעתם

 

והוא אמרו עוד והיה  אם בן הכות הרשע והפילו  השופט והכ הו  . ומלבד זה ילקה פי דוברי  שקר

 יהיה המלקות  ולא. רוצה לומר כפי השקר והכזב אשר אמר לפניו. לפניו כדי רשעתו במספר

 ,  שיצווה השופט כמה מכות יתנו לו, כי אם כדי רשעתו במספר ידוע ומוגבל,דבר בלתי קצוב

והוא  .  ובלבד שלא יעבור מספר הארבעים, או מספר אחרשלושים או עשריםאם עשרה או 

 .  כי הוא גבול התוספת,אמרו ארבעים יכנו לא יוסיף

 כ י  ,צב הקומהייושב ולא מושכב  ולא עומד ונ למדנו שלא ילקה ,והפילו  השו פטוממה שאמר 

 שימנו ההכאות באו פן שלא יעבו ר , למדנובמספרוממ ה שאמר .  כדי שילקה על גבו,אם מוטה

 . ינם מהמספר שגזרה החכמה האלהי תימנ

 : בספרי אמרול"חזואמנם 

למוד מן  - ומי ה ו א הלוקה .פעמים שלוקה ופ עמים שאינו לוקה. אם בן הכות  הרשע

 .  לאו שלא נתן לעשה, לא תחסום שור בדישו:העניין

.  כמו לא תלך רכיל, שכל לאו שאין בו מ עשה אין לוקין עליו,מיתות' והוכ יח בגמר א בפרק ד

ו כן אין לוקי ן  על לאו שנתן .  חוץ מנשבע וממר ומקלל את אביו בשם,לא תשא שמע שוא

אין לוקין  על לאו שנתן וכן .  לא תעשה מלאכה בשבת, כמו לא תנאף,לאזהרת מיתת בית דין

 כמו ,וכן אין לוקין על לאו שבכללות.  לפי שענשן בממון, כמו לא תגזול לא תגנוב,לתשלומין

 . ושאר לאוין שבתורה לוקין עליהם.  שכולל עניינים הרבה,לא תאכלו על הדם

 ,  ובע דים והתראה וחקירה רב ה, שלשה מומחיםו אותםודני. נש גופניווהמלקות הז ה הוא ע

 . שהוא בדיני נפשותכמו

  

 , ואמיתת העניין הז ה יתבא ר לך אחרי שתדע שיש עברות באה אזהרתם בתורתנו הקדושה

, ב וק םירות ודימוד אותם עבי ולהזיק שאר  בני אדם בל,שכחם גדול מאוד להזיק  לנפש ולגוף

ו יש עברות אחרות שיהיו  לנפש החוטאת  . ועל אלה חייבה תורתנו הקדושה מית ות בית דין

ויש . נשם בכרת ומיתה בידי שמיםו ואלה ע,זק לשאר אנשיםי  ולא יגיע הה, מזיקו תבלבד

 ,נשם של אלה במלקותווע.  לא בנפשו ואמונתו,זקם בגוף האדם בלבדי שה,עברות אחרות

 . ואינם במיתה כי אם בצער וקלון על אשר לא השתדל בעבודת קונו כראוי

 

 ]מלקות באים על דברים שבין אדם לחבירו[
ולכן  .  על דברים שבין אדם למקוםיםתית שהמלקות באי התבאר כפי שרשי הקבלה האמהנה

ה רצה לסדר עניני השופטי ם  ”שמשה רבנו ע. ראוי שנאמר כאן בפירוש  הכתובים ה אלה

ואמר עוד . ו אמר שהמה ישפטו בי ן  האנשים אשר להם הריב בי ן דין  לדין. ומעשיהם

 והוא אמרו  .על הלאוין אשר יתחייבו עליהן מלקות ,שמלאכתם גם כן יהי ה להלקות הראוי אליו

לת ם  ו כי אם להגיד ולבאר אומנות השופטים וי כ, שאינו חוזר למעלההי ה אם בן הכות הרשעו
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 אינו לחייב שיהי ה מספר הארבעים מלקות ,אמרו ארבעים יכנו לא יוסיףואמנם . במה יה יה

זהיר שלא יוסיף במספר  ונה היא להואבל הכ. כי פעמים יהיה מעט כדי רשעתו. תמיד

 כאשר יישר בעיני השופט , כמנהג הסכלות להלקות בני אדם באכזריות נמרץ,ארבעיםה

 .  עד שהרבה פעמ ים ימותו אנשים מהמלקות,לעשות

 

עד .  ולא יסתכנו בו בנ י האדם,גמר  המצוו היולכן גזרה הח כמה האלהית  השיעור הראוי שבו ת

 ולא יוכל לסבול כי אם ,יראה השופט שהלוקה חלוש שאם , בפרק אלו הן הלוקיןל"רזמרו שא

 .  שלא ילקהו יותר, דרך משל, מכות או פחות מזהעשרים

ונקלה אחיך  שהתורה אמרה .פטרי י,ועוד אמר שאם נתקלקל הלוקה בצוא ה או במי רג לים

 .  אף על פי שאז התחילו להלקותו, משנקלה פטור- לעיניך

 

 לפי שעבר על התורה שנתנה  ,מדרשים כפי הל כתב שיהיה מספר הארבע" זן"רמבוה

 . מכות וינצל מהענש'  וגרם מיתה לעצמו שנוצר לארבעים יום ילקה מ,בארבעים יום

 

 ונותן רשות לשופט לפחות מהם ,נה  האלהית דקדקה בלתי הוסיף על הארבעיםוולפי שהכו

פ יחסר "עכ וש,ט מכות " יה יה לתל שהמלקו"לכן בא בקבלתם ז. מה שירצה לא להוסיף בה ם

 .  כדי שלא יפשע ולא יעבור ממספר הארבעים,והטעם בזה הו א. מארבעים

 

 ח "הספק הי
כי א ם . ארבעים יכנו לא יוסיף פן י וסיף  להכותו על אלה מכה רבה  ונקלה אחיך לעיניךבאומרו 

.  מכות איך יחשב מכה רב ה אם יוסיפו  עליהם מכה  אחת או שתים,היה שכ בר לקה ארבעים

 אינה , שהוא התוספת עליהם,והמיעוט.  הוא המכה רבה , והוא מספר הארבעים, כי הנה הרוב

 איך יהיה קלונו עם מה שיוסיפו להכותו  ,ונקלה אחיך לעיניךגם אמרו . רבה בערך הארבעים

 לא , כי הקלון והחרפה  הוא במכות הראשונות, ולא עם הארבעים עצמם,על מספר הארבעים

 .באחרונות

 

 ח"פתרון הספק הי
וכבר נפל  . פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניךה אמר בסוף הדברים והנ

 , למה תהיה מ כה רב ה אם יוסיפו  אחת או שתים, שאם כבר קבל ארבעים מכות,על זה ספק

 .ואיך יהיה הק לון דבק עם התוספת ולא עם הארבעים

  

כשיתנו לו אפילו מכה אחת   , שהאיש הנכבד בלי עוון  ובלי פשע,לו הוא ואבל הסיבה  בזה כ 

 אחרי שקבל עליו את ,וכן האיש הנקלה. בלבד בבית דין תהיה לו מכה רבה וח רפה עצומה

 לפי שכבר יצאו ממנו עוונותיו  , נשאר נקי מכל עוון ואשמה וזך בלי פשע,הדין בארבעי ם מכות
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 ה  יה י ,תו אם יוסיף להכו,ולכן אחרי היותו נקי ב הם. עם הענש שקבל באותם הארבעים מכות

 .  כאלו נלקה אדם זך ובר מבלי פשע,לו מכה רבה ו קלון גדול

נשו  ו לפי שבמלקות הארבעים קבל ע,הרי הוא כאחיך -מרם כיון שנקלה ו באל"רזולזה כוונו 

 . ונשאר נקי כאלו לא חטא והרי הוא אח

 .ח"והותר בזה הספק הי
 

 י-ה, דברים כה

 מצוות חליצה ויבום
   ]הקדמה [

שגם היא חמלה על המת . םהייב ו זכר אחריהם מצוות ,ניהיזכר מצוות החמלה וענילפי ש] 776[

 . ועל אשתו כמו שיתבאר

 . והנה ראיתי להרחיב המא מר במצווה ה זאת

 .  לדעת אם היא מחודשת או נזכרה כבר בקו צר או בביאורראשונה

 .  כפי הדיןהושו רשיבביאור המצווה ושנית 

 .  בדרושים הנופלים בהושלישית

ומשם נלמד . ואומר שהנה המצוו ה הזאת כבר באה בסיפור יה ודה ותמר בפרשת וישב יעקב

וגם נרמזה המצוו ה  .  שיהודה התחיל במצוות היב וםל"רז אבראשית רבהוב. עניין היבום

 לה יואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה היא ערות אחיו ג שאמר שם ,הזאת בפרשת קדושים

 :ל" זע"ר אבוכתב ה. 'וגו

 לרמוז בו כמו שהאשה הנדה  , אמר בכל העריות זכר נדה כי אם באשת אחהנה לא

ככה אשת האח . הרתה שתהיה מותרתובא בזמן אחרי טואסורה בנדתה והנה ת

 והוא אחרי מות , מותרת אל היבםהא  עת שתהיווהנה יב. אסר בהיותה עמו בחיי וית

 . בעלה ובן אין  לו

 . נזכרה במה ש עברםהייב והנה אם כן מצוות 

 

 ]?מי מיבם[
  :ה כאן בה דברים"וביאר משה רבנו ע

כי ישבו  שנאמר .  לא באב ולא בבן ולא בקרוב אחר בחיוב, שלא תנהג כי אם באחים,חדהא

 שהם אחים מן  , ויושבים מיוחדי ם בנחלה, שהיו בני  איש אחדיחדוולזה אמר . אחים יחדו

כי אם על האחים אשר   יען כי שם אחים וגדרם לא יאמר בעצם .האב לא מן האם בלבד

  .מפאת האב

 אבל האח הנולד אחרי מות אחיו .אחים יחדו שנאמר , שצריך שיהיו שניהם בחיים,וביאר עוד

וכמאמר נעמי אל שתי  .  אל הנער היולדהתקוו  כי זה  בלתי ראוי שהיבמ ה ,לא ינהג בו זה הדין
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 . הלהן  תשברנה עד אשר יגדלוכלותיה 

ובן אין לו  שנאמר , לא ינהג זה הדין שם, בת מאשה אחרת שאם היה למת בן או,וביאר עוד

 . כי כבר לא ימחה שמו מישראל

 

. לא תהיה אשת המת שנאמר ,וביאר עוד שהדין הז ה ינה ג בארוסה כמו באשה בע ולת בעל

 .  שנאמר על דבר אשר ענה את אשת רעהו,והנערה המאורסה תקרא אשה

יבמה  יבא   שנאמר , לא ינהג בו זה הדי ן,להוליד שאם היה הי ב ם סריס ובלתי ראוי ,וביאר עוד

 .  הוא חייב ליבם,א עליה ולהולידולמדנו שמי שהוא ראוי לב. עליה ולקחה לו לאשה

לונית או בלתי ראויה להוליד באיזה צד מן  יוביאר עוד שאם הייתה האשה עקרה או א

היה הבכור אשר  ושנאמר . כי תכלית העניין הז ה הוא להוליד.  לא יתחייב ב יבו ם,הצדדים

 . תלד

 שנאמר והי ה  ,ותהיה ביב ם לא ביבמה. בם או לחלוץיוביאר עוד שהרשות והבחירה תהיה לי

 . ם לא יחפוץ האישא

 .  שנאמר ועלתה יבמתו,וביאר עוד שהיבמ ה תלך אצל היבם ולא היבם אצלה

 , וק ברור וגלה גם כן שלא תהיה משלכת דם בפיה כי אם ר,וביאר גם כן עניין החליצה ואופנה

 . וירקה בפניושנאמר 

וחלצה נעלו  שנאמר .  לא ינהג בו זה הדין,וביאר עוד שאם היה היב ם סומא או אם אין לו רגל

 . מעל רגלו

 . בספר נשים בהלכות יבוםם"רמב והביאם ה, יבמותתבו י הדינים  במצווה ה זאת במסכיור

 

 ]יבום יהודה ותמר[
 . בוםיט במצוות הי"הספק הי

ותה התור ה  ילמה לא צ. ב וםי שיהודה התחיל  במצוות הי ,ר"בב ל"רזמרו ו שאכי אם היה כ מ

 ומורה שגם בשאר ,בם  כלתויכי הנה יהודה י. במצוו ה ההי א באותו אופן שעשאה יהודה

ואנחנו קבלנו  .   לא באחים בלבד הייתה המצווה,יבוםיהקרובים ומכ ללם האב הייתה מצוות ה

 , והוא קושי גדול.  ובאב הוא עבירה גדולה, רבה שהיבום באח חובה ומצווה,ק דיבמו ת"בפ

שכמו שמצוו ת הברית מילה קבלנו מאברהם וקיימו ו קבלו היה ודי ם אותה מצווה עליהם באותו 

 שהת חיל בה נעשה  הי ב ום שקבלו מיהודי כך היה ראוי  שמצוות ה,אופן שעשאה אברהם

 . לא פחות ולא יותר,ונשמע כמו שעשאו יהודה

 

 ט"פתרון הספק הי
 , הנה אם היה היבום ביה ודה. נם למה בא היבום באח בלבד ולא באב כמו ביה ודה ותמראמ

היה בלי ספק ראוי  .  שעשה אותה מצוו ה כאשר ציוה אותו  אלהים,כמו ה ברית מילה באברהם 

 לדעתו סודו ועניינו וכמו ,אבל יהודה עשה וסדר עניין היבום מעצמו. ומחוי ב שנלך בדרכיו
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 לא בעבור זה נתחייב  ,וא סדר שהקרוב קרוב מהק רובים יהי ה מייבםואף שה. א אחרי זהושיב

 כל שכן שיהודה גם , בלבד באחים, המצוו ה האלהיתה כי אם כפי מה שגזר,לעשות כן] אנו[

 ואם .שנאמר בא אל אשת אחיך ויבם אותם והקם זרע לאחיך. כן לא ציוה בי בום כי אם לאח

והי א .  כי אם קדשה חשב שהייתה,ונת יבוםוא בכ ידוע שלא היה ברצונו ול,הוא שכב עם כלתו

 . ן"רמב כמו שכתב ה,יה לא היו רצוי יםי אבל העש,ונה רצויהועשתה מה שעשתה בכ

כיון שמה שנעשה היה כשגגה  . הנה אם כן אין לנו לקחת ראיה ביבו ם מיהודה עם כלתו

 וזה ו אמרו ולא . לא זולת זה,והוא גם הוא באחים בלבד ציוה הי בום. היוצאת מלפני השליט

 .יסף עוד לדעתה

 

 ]יהודה לא ייבם את תמר[
אלא שראה שהיה .  למה נפרד ממנה, כפי מנהגו ודע תו,ואם היה עניי נו עמה עניין  יבום שלם

וראוי שיהי ה כן לפי שי ו תר נמצא הוא .  כי הי בום לאחים בלבד הי ה לא זולת זה,מעשה טעות

 ,ימות אחד מהם יוכל השני לישא את אשתו באופן שכאשר םבענייניהשבאחים יהיו  שווים 

 משיהיה זה נמצא באב כי הוא במות בנו על ,והיא תחפוץ בו להיותו הגון כל כך כמו המת

 ואיך יוכל לישא את אשת ו  , ונפשו מרה לו על בנו,הרוב יהי ה זקן מלא ימים ושבע רוגז

 מפני היו ת ,יוגם כי האחים יותר דומים זה לזה משידמה אחד מהם לאב. ולהוליד ממנה

 ממה  ,ולכן אמרו הראשונים יותר דומים המים הנמשכים מזה לזה. חמרם מפאת האם אחד

 . שהם דומים למעין שנמשכו ממנו

י  תולא היה לו להוציא ענף אחד ש.  ענפיו וגמר פריו  בבנים אשר הולידאוהנה האב גמ ר להוצי

 .  וכמו שיתבאר זה בטעם היבום  ועניינו.פעמים

  .אין לנו ספק ממעשה יהו דההנה התבאר ש

 .והותר הספק התשעה עשר
 

 ]יבום בועז ורות[
 בעניין בועז ורות המואביה ' הספק הכ

אם לפי  .  ולא נעשה במצו ות התורה,בום  ומצוות החלי צה בגואל הקרובי ישמצינו בהם  מצוות ה

חלקת ר ועם היות שאמ.  וגם כי יש גואל קרוב ממנו, כי אם קרובו,שבעז לא היה אח למחלון

.   כי אם לפי שהיה קרו בו ,ולא קראו אח בדקדוק'  וגוהשדה אשר לאחינו לאלימלך מכרה נעמי

 והיא גם .ולנעמי מודע לאישה איש גבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בעזוכמו שאמר הכתוב 

 איך ,וגם שנודה שהיה אח לאלימלך. לא שיהיה אח. קרוב לנו האיש מגואלינו הואהיא אמרה 

 .  אשת מחלון בן אחיוהיה מי בם

ה נה . לא אבה יבמ י ול חלוץ נעלו ולרוק בפניוגם בעניין הח ליצה לא באה רות השערה לאמר 

 לא ביהודה שהי ה קודם התורה  ,ה ומצוותיהי בום ולא החליצה כדין התוריאם כן לא היה ה

 . ולא בבעז שהיה אחרי נתינת התורה,ומצוותי ה
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 'פתרון הספק הכ
 יבום ו ששליפת הנעל אשר הייתה הת ה מואביה כבר  חשבו אנשים שהיואמנם עניין בועז ורו

 לא העד שמזה למדו שהבן ה בכור אשר תלד היבמ. שמה החליצה שצותה התורה עליה

 .  לבעז לא נקרא מחלון כי אם עובדה כמו שהבן אשר ילדה רות המואבי,יקרא בשם המת

 

 לא היה אחיו של ,תכרתי בספקו כמו שז,כי מחלון. ת היאיאבל זה באמת דעת נפסדת ומוטע

חלקת השדה אשר ועם היות שאמר בעז לזקנים אשר בשער . בעז שיתחייב  ליבם את אשתו

 לא ,לא קראו זה כי אם להיותו ממשפחתו.  נעמי השבה משדי מואבהלאחינו לאלימלך מכר

ולנעמי מודע לאישה איש גבור חיל ממשפחת  והכתו ב אמר בפירוש .שהיה אחיו  ממש

 לא שיהיה אח לאלימל ך .קרוב לנו האיש מגואלנו הואוהיא ג ם היא אמרה .  ושמו בעזאלימלך

 לא היה לו ליבם את רות אשת , כמו שהיה אומר,וגם שיהי ה של אלימלך. וכל שכן למחלון

 . מחלון בן אלימלך

 

 כי  הנה רות לא באה לפני ה זקנים השערה  , אינה החליצה שזכרה תורהשליפת הנעלוגם 

 ולרוק לפניו  , וה חיוב הי ה מו טל עליה לאמר לא אבה יבמי,ל מרגל הגואל או היבםלחלוץ הנע

 .  והמעשים האלה לא נזכרו כלל בעניין בעז.'ולומר ככה יע שה לאיש וגו

אלא [ אם הבכור מהם לא רצה ליבם , בהיות שני אחים למת,תתיי גם היא כפי הקבלה האמ

 לא ,שזכר בעז היה גואל יותר קרוב כפי הדיןולכן אם הגואל . הקטן לא יוכל ליבם -] לחלוץ

  . שלא היה קרוב כל כך,היה יכ ול בעז  ליבם

 

 ]בעז לא ייבם את רות[
 בנחלות הצוותאבל מפני שהתורה . וכל זה ממה  שיורה שלא היה עניין בע ז יבום בשום  צד

שר   אה לכן נמצא בחלקת השד,שכאשר ימכור איש שדה אחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל

וז ה  . ינם לקנות הנחלה ההיא ולגאלהיוהיה ענ.  בועז והגואל הקרוב האחר:לאלימלך גואלים

 נעמי השבה משדה  החלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך מכרשאמר בעז לגואל הקרוב 

 . 'גוואני אמרתי אגלה את אזנך לאמר קנה ו. מואב

 

הגואל מיד בראשונה אנכי  השיב ,הוהסתכל כי להיות הגאולה  והדברים כו לם בעניין הנחל

ביום   : אמר אליו עוד, וכאשר ראה בעז תשובתו. כי היה רוצה לגאול את השדה ולקנותו,אגאל

.  קנותך השדה מיד נעמי ומיד רות המואביה אשת המת קנית להקים שם המת על נחלתו

 לפי שהיא גם כן מוכרת , ראוי גם שתקנה עמו אשת המת, כאשר תקנה השדה,רוצה לומר

כי שני .  ולא תמכור אותה כי אם אל מי שישאנה לאשה, ויש לה גם כן חלק בההלהנח

 זכר רות המו אביה במכ ירת , ולכן בדיבור השני  שזכר בעז. האשה והשדה,הדברים יתחברו

 .  כי לא אמר אלא מכרה נעמי בלבד, מה שלא זכר בראשונה,השדה
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 כיון שהשדה לא ,רוצה לומר. תיואז הגואל חזר לומר לא אוכל לגאול לי פן אשחית את נחל

 פן אשחית את נחלתי שהיא הייתה  , אינני חפץ בשדה ההוא,יגאל כי אם בלקוחי האשה

 כי לא יוכל לעבוד אותו שדה אם ,או אמרו פן אשחית את נחלתי. אשתו הראשונה שהיה לו

 ,והיה  העניין שלא ירצה לקחת את האשה. לא תשאר שממה נחלתו האחרת שהייתה לו

 .  העניין בשדהותלה

 

להקים שם המת על נחלתו ולא והוא אמר . ואז אמר בעז שהוא יגאל השדה ויקח את האשה

א  ו שכאשר תב, שםי"רש אם כמו שפיר ש .יכרת מעם אחיו ומשער מ קומו עדים אתם היום

. ואם לפי שתתקיים עם האשה והשדה שם המת. רות אל השדה יאמרו זו היא אשת מחלון

 . זה בעניין הי בוםוכמו שיתבאר אחרי

 

 ]?מהי הגאולה והתמורה[
אמרו וזאת לפנים בישראל על הגאולה וה תמורה שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת ואמנם 

 ,ן והחליפ י ןי אבל הוא הדין מימים קדמוני ם על דבר הקני,אינו עניין החליצה. התעודה בישראל

 וכאלו ,ל ונותן אותו למקנה היה שולף הנע,לקיים כל דבר בדרך שלא יוכל לשוב ממנו עוד

 וכל זכו ת  ,ין ו החליפיןיקנה הדבר ההוא מהקנ ובהקנותו ַי,המקנה ההו א יקנה הנעל ההוא

 . ין ו החליפיןיוזה היה עדות על קיום הקנ. שהיה אל המקנה בו

 

.  הזאתהוהנה אם כן פלוני אלמוני שלף את נעלו ונתנו לבעז בתתו אליו זכו תו שהיה לו בגאול

והזקנים ו כל  '  וגועדים אתם היום כי קניתי  ואז אמר לזקנים , ו ב ו קנה מה ש קנהובעז לקחו

 הבאה א ל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן א ת האת האש' השיבו י תן ההעם אשר בשער 

 וקרא שם בבית לחם ויהי ב יתך כבית פרץ אשר ילדה תמר  הבית ישראל ועשה חיל באפרת

ש דופי ופ ריצות במה  שעשתה האשה הזאת ה באה   אל תחשוב שי, רצה  לומר לבעזליהודה

 כי , ות בעה בפ יה  ופ רשת כנפיך על אמתך כי גואל אתהה ושבקש,אל ביתך ושכבה מרגלותיך

אם רחל באמרה ליעקב  .  עשו רחל ולאה ותמר. אם ראוי שיקראו כן,פריצות גדולות מאלה

כי הנ ה  . 'כרתיך וגוא כי שכר שוואם לאה שאמרה אלי תב. הבה לי  בנים ואם אין מתה אנכי

וכל שכן תמר שילדה ליהודה חמיה  . שתיהן בזה  י צאו מדרכי הצניעות להקים זרע מהצדיק

 הי ה מעשיהן ל ש ם  ,נתן רצויהוועם כל זה להיות כו .  עד שחשבה לזונה, מנאפתהכדרך אש

 ה עם היות,וכן תהיה  האשה הזאת.  ובנו שתיהן את בית ישראל, צדקתן עומדת לעד,שמים

 . באה אל ביתך לשאול שתקחנה לאשהמעצמה 

 

 שיצא מהארץ ,אבל יהי רצון מלפני השם יתברך שלא יקרה לך כאשר קרה ליעקב עם נשיו

 וקרא שם בבית לחם  ה אבל עשה חיל באפרת,ואתה לא תעשה כן. ההיא ללכת אל ארץ כנען

 . ולא תצא מכאן
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 על הגאולה  י"רשן כתב שם  וכ. שאינה עניין יבום,הנה התבאר עניין הגאולה שנאמרה בבעז

 בסודר במקו ם םכמו שקוני.  זהו קניןשלף איש נעלו,  זו היא חליפיןהתמור. זו היא מכיר ה

 .נעל

 והטעם שנתן ל ו , שלף הנעל ונתנו לפלוני אלמונישבעז , גם כן כתב בפירוש המגלהע"ראבוה

 .  בחליפי ןבל הנעל ונתן לו זכותויוהוא ק. הנעל חליפין תחת זכותו שהיה לו לגואל

 . ואשר כתבתי אני הוא היותר נכון

ולא יתכן להסיר המ לבוש והחלו ק  , וכתב עוד שטעם הנעל בעבור שהוא  נמצא תמיד

 .והמכנסים שלא יישאר ערום

 .'והותר בזה הספק הכ
 

 ]טעם היבום[
ואמנם טעם היב ום וסודו כפי מה שמצ אנו לראשונים קדמונינו המקובלים מפי  משה רבנו עליו  

הוא הדעת הקודם המקובל  אצלם שנפשות בני ישראל . ספ יטאגור ועמהם הסכים ,םהשלו

 . יועתקו או תאצלנה מגוף אל גוף

 

 ] סוד מסודות הת ו רה בתו לדות  האדם: ן"רמב[
 . וי דע אונן כי לא לו יהיה הזר ע בפירושו לן" רמבוכתב ה

קודם  ושהיו  החכ מים הראשונים ,העניין ה וא סוד מסודות התורה בתו לדות האדם

והוא הראוי להיות קודם בו ואחריו ,  האחםבייבוהתורה יודעי ם שהיה תועלת גדולה 

 לא , הרגל הדבר ותועלתו בות בהי ו, והתורה השאירה באח בלבד.הקרוב במש פחה

 ', בשאר הקרובים וכו

 

ושרצה הקדוש ברוך הו א  , מר שיזדמןו הרב שהנפש המתגלגלת לא תחול באיזה חתוכוונ

 ולהיות הגוף היותר דומה לגוף המת . ישראל כשישוב אל הארץ כשהיהלזכות נפש מתי

 מאחר שיצאו שניהם מאב , שהיא עצם מעצמיו ובשר מבשרו ,מרו הוא ה נער היולד מאשתוווח

 , א עליה ו אבל יבמה יב, ולכן ציוה השם יתעלה שלא תהיה אשת המת חוצה לאיש זר,אחד

 וה ו א . כי אם גם כן בעלה ועצמו, גוף האשה ולא יהיה אז הילד היול ד בלבד.והוא אחי המ ת

  . ואחי אביו בנפשו,גם הוא יהיה בן אביו החי  בגופו

 

 ]המצווה באחים בלבד[
, ד מות הזה יותר בין האחים שווה מאשר תהיה בין האב והבן או שאר הקרובי םיולהיות הה

ה  הבן   לפי שיתחייב שיה י, ב ו ם אסור באבי ולכן היה  ה.לזה באה ה מצווה באחי ם בלבד

כי יהיה אם , ואיך יולידם אב אחד, והכן אשר יוליד מהיבמה  שניהם בנפש אחד, הראשון המת
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 אמר ה  ,ולהיות זה טע ם היבום וסו דו באמת, כן מוליד בן  אחד מעצמו שני פעמים והוא בטל

רוצה  ,  ושהבן הילוד אינו בזרעו, כי ידע בודאי עניין הגלגולוידע אונן כי לא לו יהיה הזרעתורה 

 אבל הוא ,שלם בוו ושהגוף היוצא מחלציו לא יקנה נפש חדשה שת, כי אם אחיו,לומר בנו

 לא שיחשוב שבהשחתתו ארצה  .חת ארצהי ולכן חרה אפו וש.יהי ה כלי להשלמת נפש אחיו

 משאוליד להשלמת המת ולא להשלמת  , אבל אמר מוטב שלא אוליד,יהי ה לו הזר ע ההוא

 .רוח חדש בקרובו למען לא יקנה נפש חדשה ו,הנולד

  

ולהיות  הדרוש הזה  עמוק עמוק  מי  .  וסודו  מסכים אל דברו, הרבתבכ וונזה מה שאחשוב 

והיה כפי מה  ,  אי אפשר מבלי שאעיר בו ראשי דברים להבנת עניין המצוו ה הזאת,ימצאנו

  .שאבאר

 

 ]טעם למצוות יבום בדרך הפשט[
והו א , לויםילפשט המאמרים וגואפשר לומר עוד במצוות היבום טעם אחר יותר מתקרב 

  :ותה התורה בו לזכות המת ולפיוס דעתו ולזכות אשתוישצ

 כגרמים השמימיים  ,לוסו ף שהנמצאים מהם נצחיים באישי שכמו שזכר הפ,אם לזכות המת

 כמו כלל המורכבים השפלי ם  , ומהם נצחיים במין ובלתי נצחיים באישים;וכשכלים הנבדלים

חכמה התורה האלהית לתת ת ה,ת דבר נאות לטבע ונכסף אצלו ולהיות הנצחיו.מרייםוהח

 כדי שהנצחיות אשר  , שישתוקקו להוליד בדומה  במין,אדםהובפרט  במין , טבע בבעלי חיים

   .אין להם באיש יקנו אותו במין

 

לאים מקומ ו  מ  אחריו בנים מו בהשאיר,וזו  היא הנחמ ה שתהיה  יותר גדולה באדם בשעת מותו

 ולפי שהמחשבה הזאת . ולא תהיה לאיש זר,עמלו להם תחת השמשיורשי נחלתו אשר 

 ,נשא אשתו לאחיוי ת,שהאיש שימות מבלי בנים' ציוה הוא ית, לםונמצאת אצל בני האדם כ

,   כי אם אחיו אשר הוא כמוהו בעצמו,כי בזה יתפי י ס דעתו בחשבו שאיש אחר לא יקחנה

 ובז ה הי ה לו  נחמה רבה ב חשבו ודעתו  .בנוושהבן  הנולד יקום על שמו  ויירש נכסיו  וי היה כ מו  

 .שגואלו חי ואחרון על עפר יקום

 כמו שעשה אברהם ללוט .יקחו בני אחיהם ויהיה להם בני םי ,וכמה מבני א דם שאין להם בנים

 . קחםי פן איש אחר י, וכמה מבני אדם גם כן יתעצבו על נשותיהם בשעת מיתתן.בן אחיו

 .לםונה העצבונות האלה כ תסור,א האשה לידי האחווכאשר תב

 

לפי שהאשה בהי ותה עם בעלה  ,  היה גם כן תועלת גדול במצווה הזאת,ואם מפאת האשה

 נפשה יבשה אין  כ ל ,שאר האשה עניה סוערהי וכאשר ימות הב על ת.תשב בביתו ו בנחלתו

 ולבקש , ותצטרך מפני זה לצאת מביתה ומנחלתה.מבלי בעל שיגן בעדה ומבלי בניה כי אינם

  . והיא תצא החוצה,ויבואו קרובי ה מת לירש את נחלתו ואת ביתו, ח אחרמנו
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שאר עמו בבית כאשר י כדי שהיא תיבמה יבא עליהותה התורה י צ, לזכותה,הנה בעבור זה

 .הייתה עם בעלה הראשון

 

 ] יבום תמר[
הנה רמז לו , בא אל אשת אחיך ויבם אותה והקם זרע לאחיךובעבור זה צי וה יהודה לאו נן 

 :זה שני התו עלת שיש ביבוםב

 והוא אמרו ויבם אותה שתשב האלמנה תחת כנפי היבם שלו ה  ,האחד מצד האשה וזכותה

 ותמצא חן  ,והיבם לכבוד המת ואהבתו אותו יאהב את אשתו, ושקטה כאשר הייתה עם בעלה

 . יען הי ותם עצם מעצמיו ובשר מ בשרו,בעיניו

 שיהי ה לו יורש נחלתו ונכסיו ם זרע לאחיךוהק והוא אמרו ,והשני לתועלת המת ונצחיותו

 . אילו היה יוצא מחלציו,כמו בנו ממש 

חשבו כ אלו  , חס לאחיו וי ירש נכסיויובדעתו שהבן יתי , ואונן באמת היה שוט ה רשע וגס רוח

 . על כן שחת ארצה, ושיעמו ל לריק גם ילד לבהלה,לא יהיה זרעו ובנו

 

 ]יבום בעז[
, היה בעז קרוב למחלון,  היה יבום כי אם גאולה כמו שזכרתיעם היות שעניינו לאאמנם בעז 

 שאם יחפוץ  ,רוצה לומר רשות, והיב ום כבר י דעת שהוא חובה באח ומ צווה בשאר הקרובים

 ולזה בלקחו את רות .נשא לו משתנשא לאיש זרי יהיה יותר נאות שת,הקרוב ותחפו ץ האשה

ת שם המת מעם אחיו ומשער  כרילהקים את שם המת על נחלתו ולא י אמר ,המואבי ה

 עם . שהבן הנולד יק רא על שם המת עצמו, לומר שהיה זה לב ד לעניין ירוש ת הנחלה,מקומו

 כבר ,ומה שיסתייע  ממה שלא נקרא בן רות מחלון כי אם עובד, הוע ימנן"רמ בהיות שה

נשי ם  עם היות שה,ואולי מחלון הי ה שמו בפי א ביו ואמ ו, ב וםיאמרתי שלא היה העני ין ה הוא י

 . לפי שהיה עובד ומשרת לנעמי בזקנתה.השכנות קראו לו עובד

 

 ] פשוטי הפסו קים מחזקים טעם זה למצו ות ייבום[

 אין ספק אצלי שהאדם ביום הנחילו את בניו היה מוריש את הבן הבכ ור כל ,ולעניין הנחלה

 .נכסי המת כאלו היה בנו ב עצם ושאר הבנים יורשים שאר הנכסים שקנה היבם

 

 . יבום עצמו וטעמויא בעניין ה" הכהספק
ושקר שיהי ה לתועלת . יבםי או לתועלת האח המ, או לתועלת האשה,אם היה לתועלת המת

 אשתו לאיש זר או  אשתינשומה לו .  כי איך יהיה לתועלתו והוא עבר ובטל מן העולם,המת

רא בשמ ו  ומה התועלת אליו שהילד היולד מבעל אשתו יק.  העוד לו חלק ונחלה בה,לאחיו

 ואין  הפרש , ואין  לו עמו כי אם  שהוא בן אח יו, אחרי שאינו בנו ולא יצא מחלציו,ויירש נחלתו

 . שיהיה מאש תו או מאשה אחרת



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr* אברבנאל לפרשת כי תצא קיצור 

 

56

56

.   כי מה לה גם כן אם יקרא בנה בשם המת או בשם אדם אחר,ואין ב זה גם כן תועלת לאשה

 . נשא לאחי המת משתנשא לאיש זריגם מה תועלת לה בה

 והי ה אונן  נמנע מלהוליד .ק ח אשה חדשהי כי טוב היה לו שי ,א מצאנו בזה תועלתגם ליבם ל

תן ואדע אם כן הטעם והצורך ימי י. וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע כמו שאמר ,י בו םיבעבור ה

 .על הזר ה זהובפ

 
 ב "הספק הכ

 ברצו ן  למה אם כן תלה הדבר. אם למת ואם לאשתו. יבום דבר ראוי ומועיליאם היה עניין ה

ואיך .  תהיה חו בה עליו ליבם, אם הוא מצווה,והיה  ראוי. היבם אם יחפוץ ליבם או לחלוץ

והנה  . ואם ירצה לעבור עליו יעבור. תהיה המצוו ה ברצונו וחפצו אם ירצה לקיימה יקיים

 .והעובר עליה חוטא לאלהים. המצוו ה חיוב ה מוטל על האדם

 

 כב-פתרון הספקות כא

 ] היבום לתו ע לת האש ה[
באומרו כי  יש בו  ,  וכבר י ורו הכ תובים כפי  פ שוטיהם על הטעם השני הוא אשר זכרתי ביבום

 רוצה לומר אין ,לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר ,אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו

 כי הנחלה והארץ היי תה  ,נשאיראוי שהאשה האלמנה תצא החוצה מביתו לאיש זר לה

 וכאשר . נשואה תשב בבי ת בעלה ובנחלתוההאשה בהיות ו,מיוחסת לאנשים לגלגלותם

 ולזה אמר לא . ותלך לבקש איש אחר, תצא מאותו הבית ונחלה שהייתה בו,נשא לאיש זרית

א אצלה ו כלומר שהיבם י ב,אבל יבמה י בא עליה, לזכותה -תהיה אשת המת החוצה  לאיש זר 

,  ם אשר יקחנה לו לאשה ויבמה  כי א, ולא ישב היבם עמה מושב ז נות,והיא לא תצא מן הבית

 .לה תועלת האשהיהנה בזה ג

 

 ] הייבום לת וע לת המת[
ו הי ה הב ן אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה    באומרו,בארוואמנם תועלת המת 

.   יקרא בשם אחיו המת ויירש נכסיו ונחלתו,רוצה לומר שהבן הבכו ר שתלד. שמו מישראל

 עד  ,בה יו ת האיש והאשה מתדמים ומסכימ ים ב טבעיהםאותו כי אם ישו אין לא ייולפי שהנ

  . כמו ש פרשתי ונתן בידה ושלחה מביתותוכתב לה ספר כריתוותה תורה ישלהעדר זה צ

 שהוא המופ ת , כי אולי לא תמצא חן בעיניו,פ אשת המת"שא עכיולכן לא ציוה ליבם בחיוב  שי

ולכן אמר  . אש ההפכים יחדואיך יתחברו המים וה. שאין טבעה ומזגה נאותה לטבעו ומזגו 

 והוא מושב  והי ה אם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים

 . לא אבה יב מיהאמרבית דין ו

 

 כי באמרה לא אבה יבמ י להקים לאחיו שם  , היבום  שזכרתיתכ לשני תועלו"והעירה ב זה  ג
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 מפני צניעותה וכבו ד   וזכרתו ראשונה, אשר מצד המתת רמז אל התועלת האח,בישראל

 ה ותה התורי שבבחינתה צ,דהירמזה אל התועלת אשר מצ. ובאמרה עוד לא אבה יבמי. המת

  .על היבום

אמנם אם הוא יאמר  .  רוצה לומר שיתנו לו עצה הגונה בדבר,ותה תורה שידברו לו הזקניםיוצ

ות ה תן טענה אחרת מרוע ענינה או משנאתו איי שהוא לא י" אעפ,הלא חפצתי לקחת

 . אז תעשה לה חליצה. השישתוק מזה כדי שלא להכלימ

 . הנה התבארו טעמי המצוו ה הזאת על צד הנגלה לדעתו

 . ב"א והכ"והותר בזה הספק הכ
 

 ג "הספק הכ
כ י  .  מה לי בבן  הבכור או ב שאר הבנים, או לאשה או ליבם,בו ם הזהיאם היה למת תועלת בי

ולמה אם כן הבן  הבכור יקרא על שם אחיו . תוהנה כולם שווים בה יותם בני המת ובנ י אש

 והיה ראוי שי היו כ ולם שווים בקריאת השם ובירוש ת . לא שאר הבנים,המת ויירש נחלתו

 וחצים בשם הי בם ,רוצה לומר חצי הבנים ב שם המת. או לפחות יהי ו מ חצה כמחצה. הנחלה

 .החי

 
 ג"פתרון הספק הכ

 אם לדעת המקובלים לפי  ,ולא בשאר הבניםואמנם חייבה  התורה השם והנחלה בבן הב כור 

 .  ולא בשאר הבנים,שבו מתגלגלת נפש המת הישראלי

ושאר .  לפי שהיה די בנצחיות האיש המת כשיהיה  הבן הבכור על שמו,ולדעתי בטעם הנגלה

 . הבנים לא היה ראוי שיקראו על שם אביהם

 .והותר בזה הספק השלשה ועשרים
 

 ]חליצה[
צותה התורה ש תעשה האשה אותה בשער לפני הזקנים ושהיא תחלו ץ  אמנם באופן החליצה 

הנעל אשר הכונה בחליצה כמו שפיר שתי התר הקשרים והרצועות והפרדת הנעל מהרגל  

ובנין . ושהיא תרוק בפניו ושתאמר בקול רם ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו

יאת הבן הבכ ור על שמו להתמיד  וקר. הבית הוא פרישת כנפיו על אשתו לכסות ולהגין עליה

 .  כי בז ה לא יהיה בי תו פרוץ וחרב אבל ישאר במתכונתו ובב נינו כבראשונה,זכרונו

 

שתאמר מכאן  . אפשר שיהיו גם כן מדברי האשה. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעלואמרו 

 שלא ,על וי קרא ביתו בישראל בית חלוץ הנ,והלאה קראו לאיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו

 ושם רע ה גדולת  אכזריוא ש הו, כ אלו לא היה לו עמו אהב ה ואחוה,רצה לבנות בית אחיו

 . בישראל
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 והוא עניין הרוקקו ת  , על שם המעשה המגונה אשר עשה,או שתהיה מצווה שיקראו הו כן

 . בפניו

י  כדי שמפנ.  שהוא כדי להכלימו על אשר לא בנה את בית אחיו,םמעניינוקושי דבריה  מבואר 

  . ויי בם אותה, כלימה שתכסה פניו יחדל מעשות זההאותה בושה ואות

 

.  ין הדבר כשליפת הנעל הנאמר בבעזי יען אינו קנ,אבל חליצת הנעל יראה שאין בו טעם

 .  כי עתה חלץ מהם, כתב בית חלוץ הנעלן"רמבוה

 בזה ימנע גלגול נפש המת ,רוצה לומר. וראוי שתעשה המצווה  הזאת בחליצת הנעל

 רו צה  ,והוא אמרו כי עתה חלץ מהם.  לא ישוב עוד לביתו ולא יכירנו עוד מקומו,הישראלי

 ,ולזה תרמוז עשיית המצוו ה  בחליצת הנעל. א עוד בתוכםולומר נפטר מעם קרוביו  ולא יב

 . לרמוז אל עניין ההליכ ה

 

 ]ארבעה טעמים לחליצה[
 . ואני אחשוב בזה אחד מארבעה דברים

 האחד  הטעם  
ולכן  . במ ה  רצתה להכלים ולבייש לחרף ולגדף ליבם על אשר לא יבנה את בית אחיוהוא שהי

 לא מהצד התחתון  , מהצד העליון,רוצה  לומר בפני הנעל. תחלוץ נעלו בידיה ו ירקה  בפניו

 : רוצה לומר,ככה יעשה לאיש תאמר , ואחרי אשר ירקה בפני הנעל.אשר בו הנוגע בארץ

 היה ראוי שיעשה לאיש אשר , בתתי הרוק בפניו,על הזההקלון והחרפ ה אשר אנכי עושה לב

 כאלו תאמר . כאשר עשיתי אני בפני הנעל הזה, שירוקו בפניו ,לא יבנה את בית אחיו

ובז ה אליו החרפה  .  לותלהיעשו הייתה ראוי ,שהחרפה אשר היא עושה לכלי ההוא מהיבם

 . והקלון וכדי ב זיו ן וקצף

כי פעמים רבות נמצא  . היותו דבר שאין בו רוח חיים ב, אל הנעלפניםולא תרחיק בהאמר 

 והיא כתובה  הליאמר יחזקאל במג. בלשון הקדש פנים ואחור גם בדברים שאינם בעלי חיים

 .רבי אברהםכן פירשו . ורבים ככה . העל פני האדמ. פנים ואחור

 

 הפן הש ני  
הנעל ברגל בקשריו  שור יבוק וקיב וק האדם לאשתו דומה אל די שעניין ד,מהרמז וה הע רה הוא

 ה  וכן האש. אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת הרגל שמה ילך הנעל וימשך אחריו,ורצועותיו

כרונם לברכה אמרו בהשוכר את יזחכמינו  וגם . ותלך אחריו לרצונו,משך אחרי האישית

 ולפי שהיבם אמ ר . עד שיכניס כמכחול ב שפופרתא שעניין הב ועל את האשה שהו,הפועלים

 ותסיר  ,על יורה על פרידת היבם ממנהו שתעשה היבמ ה פהותה התורי צ,קחתהלא חפצתי ל

 וירקה בפניו רוצה  , ליבמה,שורים וה רצועות הרומזים אל הציוו יים האלהיים שהיו עליויהק

 ותאמר לבני האדם אל תאשימוני על הפוע ל ,לומר לפני הי בם כאילו הו א דבר נמאס ומתועב
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 וזה ו אמרה  .כי הנה רוע תכונת האיש הזה חיי בהו לז ה, תהזה  המורה  פריצות ומיעו ט הצניעו

 .ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו

 

 הפן הש לישי  
בור הנפש ב גוף הישראלי ובואה שמ ה  י והוא שח,הוא נמשך אל המקובלים  בטעם היב ו ם

כי הרגל הוא החי הוא המתנועע וההולך כמו שהנשמ ה  ,  דומה להכנסת הרגל בנעל,בגלגול

,  וכמו שהנעל הוא כלי לרגל להתנועע עמו ועליו. כולםתוהיא בעלת הרצון והפעולו ,  החיההיא

 ונבדלת ממנו ,ככה הנשמה נמצאת עם הגוף, והוא נבדל ממנו בעצמו ונמצא עמו בהקשר

 וכמו שהרגל האחד יכנס בנעל אחד ויעזבה ו ו יכנס בנעל אחר . וה ו א כלי לפעולתם,בטבעה

א בגו ף  ו וכאלו תורה שנפש המת תב. בגלגולהםם גופות העבריכך עניין הנפש ע, אחריו

בתו  יתפרד הנעל ין היבם וסו ועתה בעו, כמו אותו הרגל הנכנס בנעל,ילד ותכנס שמהיהמת

 .א הנפש אל הגוף ההואובתולא , כלומר שימנע הגלגול, ויותרו הקשור ים

 

איש אשר לא יבנה את   ירקה בפניו ו אמרה ככה יעשה ל,בת אותה הרעה אשר הוא עושהיובס

  .בית אחיו

הנה היטי ב  ,  ואם לא בא בדבריו מבוא ר, בדברים שזכרתי בשמון"רמב ואם לזה עצמו כוון ה

  .לראות ברמז העניין וה משלו

 

 ] טעם רביעי[
 והוא שלפי שהוא אמר לא  .וגם כפי שטחיות העניין  נוכל לתת טעם וסיבה אחרת רביעית

 ושבע בורה ה יה מו נע עצמו מן היב ום ובנין  בית  ,בה שלא היה חפץ ה המור,חפצתי לקחתה

ה וגאון  ודרך רע כנשים  ולא בגא, בדוו שהייתה אשה ראויה לע,לכן הי א תורה במעשים, אחיו

 ולכן  תחלוץ נעלו כאלו היא אמה  . לוה ותשתחוה רבה כי  הוא א דוניהאבל בהכנע, ההוללות

בדת אליו כאלו היא שפחה נחרפת   ומשתעתוהיא נכנע,  לפניו והוא כשר ומ ושל הארץ,הושפח

  .לאיש

היא גם כן תבזה אותו ויר קה בפניו ותאמ ר  ,  ואמר לא חפצתי לקחתה,אמנם כיון שביז ה אותה

 אבל הייתה חוששת ודורשת זה בעבור  , כי אולי תנשא לאדם טובהשאינה חוששת לעצמ

 כי על ,צה לומר רו.ככה יעש ה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו וזהו אמ רה .כבוד אחיו ה מת

 . לא עלי,זה אחרד

לא בית מי שלא נשא האשה  , נה שיקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעליולכן תבקש בתח

 והיה כל ז ה  .פקד כי אם עניין המת ותועלתו אשר נמנע בעבורויזכר ולא יי כי לא י,הפלונית

 .א לחליצהובשער נגד הזקנים כדי שיתבייש על זה ולא יב

 . ים בדבר הזה טעמההנה נתתי ארבע
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 יב-יא, דברים כה

 

  ]כי ינצו אנשים[
 ִאיָׁש ּה ִמַּיד  מַ ֵּכהּו -ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים  ַיְחָּדו ִאיׁש ְוָא ִחי ו ְוָקְרָבה אֵ ֶׁשת ָהאֶ ָחד ְלַהִּציל  אֶ ת-ִּכי יא

  :ְוָׁשְלחָ ה ָיָדּה ְוהֶ ֱחִזיָקה ּבִ ְמבֻ ָׁשיו
  :ַּכָּפּה לֹא ָתחֹוס ֵעינֶ ָך-ֶאת ְוַקּצָֹתה  יב

 

 סמך אליה עניין המחז יק  , בום כמו שנז כר במצוותוי לפי שהתורה  חששה לקיום הזרע בי

  .במבוש ים שהוא גם כן השחתת הזרע

 

 ]פרשה זו עניינה דין רודף: ספרי[
 :ובא בקבלתם, שהיא להציל הנרדף מיד רודפובספרי וראוי שתדע שהמצווה ה ז את הבינוה 

כל ישראל להציל   מצוו ים,דף היה קטן אף על פי שהנר,שהרודף אחר חברו להרגו

פ אחרי "ואם עכ,  ויתרו בו, וצריך שיזהירו ה ו שלא ירדוף אחריו.הנרדף מיד הרודף אותו

 . מצווה להורגו כדי להציל הנרדף-  ירדוףהההתרא

 כגון שיורוהו בחץ או באבן או ,אבל אם יכולים להצילו באבר אחד מאבריו של רודף

 ואם לא יוכלו להצילו  . מוטב– ישברו רגלו או יסמאו את עיניו ויקטע ו את ידו או ,בסייף

 שנאמר וקצותה את כפה .אף על פי שעדיין לא הרג, יהרגוהו -כי אם במיתת הרודף 

 אחד האיש ואחד ;אחד במבושיו ואחד בכל דבר שיש בו סכנת נפשות, לא תחוס עינך

  .האשה

 אותו באחד ם מצילי, אותו שכל החושב להכות את חברו מכה המ מיתה,והעניין ה וא

  . או בהריגתו אם אי אפשר בלעדיו,מאברי הרודף

 .רשי המצווה ה זאתוזו היא קבלתם בש

 והוא דעת רבי יהודה שחולק עליו  .י"רש כדברי , ממוןוקצותה את כפהולדבריהם לא יהיה 

  . והוא יחיד והלכה כמו תו,ק"ת

 

 שכבר באה ממ ה  ,נה מחודשת בכאן שהמצוו ה הזא ת אי,וממה שראוי  שתדע בזה גם כן הוא

 מנין שאם  ,ותניא בתורת כהנים, לא תעמוד על דם רעך שנאמר בפרשת קדושים ,שעבר

 שנאמר ולא , שאתה חייב להצילו,ראית חברך טובע בנהר או ליסטים או חיה רעה באים עליו

ל דם לא תעמוד ע והם , לאוין על הדבר הזהשני שיש ם"רמב ולכן כתב ה.תעמוד על דם רעך

 הוא עצמו לא תעמוד על  , הנך הרואה שעניין לא תחוס עינך הנאמר כאן.רעך ולא תחוס עינך

 .דם רעך הנאמר שם
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 ]שאלות על הדעה שפרשתנו עוסקת בדין רודף[
קר המצוו ה  י האומר שע, בעל ספר המצוות הגדולמשה מקוצי רבנווראוי שנשאל לדעת 

 ושלא תעמד על דם רעך אינו מדבר בעניין  .הזאת כאן הי א להציל הנרדף מיד הרודף אותו

 ולא אמר כי ירדוף  , כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו,למה ב אה המצוו ה ה זאת בעניין פ רטי, הזה

   ?איש אחר רעהו להורגו

כיון שאחד האיש והאשה  ',  באומרו וקרבה אשת האחד וגו, למה תאר הרודף באשה,ועוד

  ?בדין הז ה

  ?ועשה אותו פרטימוד כולל יולמה לא עשה הל

 כי אם ,יקשה מאוד אמרו להציל את אישה,  ותארו בשם אשה, אם ברודף הכתוב מ דבר,ועוד

 ומדוע יצווה וקצותה את ,הנה עשתה כהוגן, עשתה זה להציל אישה מיד מכהו שהיה נרדף

 ? כפה

  . שהוא הדין לשאר מיני הרדיפה , למה פרט והחזיקה ב מבושי ו,ועוד

 לא אם היה מכו ו ן   , להרוג את הנרדףןמכ וו י החיו ב  אלא אם הרודף היה  שכפי הדין אין,ועוד

  .לבד להכאיבו במה שאין בו סכנת נפשות

 

קר המצוו ה  יושע, קר מצוות הצלת הנרדף מיד רודפו בזה המקוםי שאין ע,לו מורהואבל זה כ

וד   ורצה הכתוב שם לומר שלא יעמ. כמו שדרשוהו בתורת כהניםלא תעמוד על דם רעךהיא ב

 ה  אבל יתנועע להצילו במהירות רב,שפךיהאדם שקט ושאנן בהיות דם רעהו קרוב לה

 .הוהשתדלות גדול

 להגיד שיקרא רוצח הרכיל ,לא תלך רכיל בעמך לא תעמוד על דם רעךוזה ו שאמר שם 

 ,וגם כן יאמר רוצח למי שיש בידו למחו ת ואינו מוחה , המסבב את  הרציחה וה מו ת בין האחים 

 . אינו מפסיק אותה, כי אף על פי שהוא לא יעשה הרעה. ו לא יצילובידו להציל

 אבל תתנועע . כשירצה האדם לשפכו,על דם רעך ,בעמידה וה פסק - לא תעמודולכן ציוה 

 ששם נאמר  לא תעמוד על דם רעך הנה אם כן חיוב הצלת הנרדף מיד הרודף בא מ.להצילו

  .דםלשון 

 

 ]פירוש חדש לפרשת כי ינצו אנשים[
ה לבאר על אותה מצווה שנזכרה שמ ה  " בא משה רבנו ע,כי ינצו אנשיםנם אמרו כאן אמ

 כי הם שני  , ולא יהיה שמה  דין רודף ונרדף, וזה שפעמים יקרה שינצו אנשים יחדיו.דברים

 . וכל מאן דאלים גבר, יתן למכהו לחי,  איש באחיו ידובקו,אנשים עברים נצים

 כי  ,וגם לזה לא אמר על דם רעהו, י ירדוף איש את רעהוולא אמר ככי י נצו אנשים ולכן אמר 

  . לא בחרב ולא בחנית בידיהם,םלא הייתה הכוונה לשפוך דם כי אם בהצות

 אם לא ללמד ששניהם שווים  ,וז ה יראה שאין  עניין לו, איש ואחיוולהורות עוד על זה אמר 

  .ה עם זה כי אם נצים ונצבים כאחים ז, אין אחד מהם נרדף ולא רודף,בריב
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 ותאחז במשפט יד ה  , הנה תעשה כראוי,וזכר שאם תקרב אשת אחד מהם להציל את אישה

 אבל אם האשת מדנים לא . ולהסיר מביניהם הקטטה והמריב ה, האחד מהאחרדירלהפ

 והו א  , והחזיקה  במבושי ו, אבל עוד תשלח ידיה להזיק את האחר,תחוש לבד להציל את בעלה

וגם הוא דבר נתעב  , כן מהקטטה  עצמה אשר בין שני האנשיםדבר יותר מזיק ויותר מסו 

 אשה צנועה מבנות ישראל שלא תסתפק בהחזיקה בשער ות ראש האיש המריב עם ,ונאלח

הנה כשיקרה   - אבל תחזיק במבושיו שהוא דבר בתכלית הגנות , או בזרועו או ברגלו,בעלה

 שיהיה  הרשות בידה ,להונתה הייתה להציל את בעו אולי יחשוב חושב כי מאחר שכ,זה

 הנה  .לא תעמוד על דם רעך כמו שבאה המצוו ה הזאת ב,לקטוע אחד מאבריו או להמיתו

, וקצותה את כפה לא תחוס עינך ,בעבור זה הו צרך משה אדוננו לפרש המצוו ה הזאת ולומר

אבל תכרות ,  ושעשתה זה להציל את אישה, אל תרחם עליה אף על פי שהיא אשה,כלומר

 כי לא הייתה סכנת נפשות ב י ן   . כי נבלה עשתה בישראל וכן לא יעשה,שה כראויכפה ותעני

 וגם להיותה אשת אחד  . אברת שתצטרך ההצלה ההיא  בקטיע,האנשים המריבים האלה

 . וכל שכן להחזיק במב ושיו  שהוא דבר מגונה, לא היי תה מוטלת עליה ההצלה,מהם

 

 אבל . כי כן הדין בעניין הרודף להרוג,תו היה ראוי לעשו,על דם רעהוומזה למדנו שאם היה 

  . אין ראוי לקטוע אבריו ולא להמיתו, להרוגן מכווי כשאינו 

 

 ולא היה מעניין הצלת  , זכרונו לברכה הבי ן הכתוב י ם בדרך הזה שפירשתי אותםי"רשואולי 

  . שיענשוה בית דין כן,ממון – ולכן פירש וקצותה את כפה ,הנרדף

 

 הזאת בתואנת , לבאר שאם האשה הרעה, המצווה הז את כאן שבאה,ואפשר לומר עוד

 תחזיק במכה במקו ם שהוא סכנה  , שלא היה סכנה כלל,ההצלה של בעלה מהכאת חברו

 , ושיצילוהו מידה אפילו אם יצטרכו על זה לקצות את כפה, שגם זאת תחשב כרודף,אליו

 .לא תחוס עינך וזהו ,ואפילו בנפשה

 

 טז-יג, דברים כה
 

 ] צדקמאזני [
  : ִיְהֶיה ְלָך ְּבִכיְסָך ֶאֶבן ָוָאֶבן ּגְ דֹוָלה ּוְקַטּנָ ה-לֹא  יג
  :ִיְהֶיה ְלָך ְּבבֵ יְתָך ֵאיָפה ְוֵאיפָ ה ְּגדֹוָלה ּוקְ ַטָּנה -לֹא  יד

 

 זכר אחריה עניין האבן והאיפ ה  , שהוא תועבה, אישילפי שזכר עניין האשה המחזקת במבוש

 .  שזה גם הוא תועבה,תהעוולני
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לא תעשו עול במשפט במדה במשקל  שנאמר , קדושיםשתמצו וה הז את באה בפרוה

ולכן אמ ר  . כי שם הזהיר שיהי ה משאו ומתנו של אדם עם הבריות באמת ובצדקה. ובמשורה

 . עליהם אין להוסיף ומ הם אין לגרוע, תייםידות ישרים ואמישבמשאו ובמ תנו יהיה משקלות ומ

 

 ,הם בשקר ותרמיתב היא שלא ישקול ולא ימדוד אמנם לפי שכבר יחשוב האדם שאזהרה

 לא יעבור עליהם בכל  ,הםב כל זמן שלא ישקול או לא ימדוד ,אבל אם ירצה להיותם בביתו

 ; לא באופן אחר,לעניין הפ וע ל והמעשה'  וגומאזני צדק והי ן צדק כי היה מ ה שאמר ,דבר פשע

דה במשקל  יול במו לעשות ע לבאר שלא לבד יהיה אסור לאדם,לכן באה המצווה הזאת כאן

וגם יהיה  .  אבל גם יהיה אסור לעשות מידה או משקל משוקרים, כ מו שזכר שם,ובמשורה

 . הםב גם כי לא ישקול ולא ימדוד ,להו כדי שלא ישכן באהלו עו, בביתוםאסור עליו להיות

 

 מהם מידה ומשקולת גדולה לקנותיול יש עו לפי שהסוחרים בעלי עגדולה וקטנהואמרו 

 למכור בהם ולתת  ,דה ומשקולת קטנהיומ, ולשקול ולמדוד הדברים לקבלם כשיקנו אותם

 אבן ואבן איפה ואי פ ה , ולא יהיה ב ביתו, ולזה אמר שלא יעשה.באותם הקטנות לקונים מהם

  .גדולה וקטנה

 

 ]לצדק את המשקולות[
 .יא בביתו אבל ה,דה אינה בכיסיאמנם המ.  לפי שמדרכם להיות בו,כיסואמר במשקלות 

 אבל , כי כבר בא ה האזהרה  עליו שמה,ול בז ה והתבאר מזה  שלא הזכיר כאן שלא יעשה ע

א ו שי ב, פן יח טיאוהו ב זמן  מהזמנים, ולא ישבו בב יתו ו בכיסו,ציוה ו ביאר שלא יעשה אותם

  .לא יהי ה לך אלהים אחרים כמו לא יהיה  לך בביתך ובכיסך ויהי ה .לחטא בהם

 

ט ה  י כמו ה ח,דהיול בדברים הנמכרים במו והזהיר  שלא יעשה ע.הוא כמו מספר - משורה

, במשקל או ליטרא או אוקיאם  שהם הדברים שהם נקני,ובמשקל, והשעורה ודו מיהם

 ולהיות המשורה מספר ודבר אשר  .במספר למאות או לזוגיםם  שהם דברים נקני,ובמשורה

 .דה ובמשקלי כמו שאמר במ,לא אמר בו שלא יהיה בכ יסו ול א בביתו, בנפש

 ָּלְך -ָּלְך ֵאיפָ ה ְׁשלֵ ָמה ָוֶצדֶ ק ִיְהֶיה -ְׁשֵלמָ ה ָוֶצדֶ ק ִיְהֶיה  ֶאֶבן  טו
  :ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך’ ה-ְלַמַען ַיֲאִריכּו ָימֶ יָך ַעל ָהֲאדָ ָמה  ֲאֶׁשר 

 
 .  ואינו תאר לאבן ואיפה ,]שם עצם [ הוא שם דברצדק ו.אבן שלמה וצדק יהיה לךואמר עוד 

 כי ,רוצה לומר שיתרחק ממנו כל דבר עולה ושקר, רע בעיניו באזהרה הזאתלהגיד שלא י

תו הצדק י אבל בת. ולא יתן משלו, כי צדק יהי ה לו ולא יקח מאשר לו דבר,הנה יפסיד כלום

  . אין ראוי שיחר אפו. ובהיו ת לו הצדק והיושר.לחברו
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 .בותיונתן בזה שתי ס

 , כי האדם כשילך אל ארץ אחרת.קון  המדינייוהיא הת, מפאת המצווה עצמה ,חתהסיבה הא

 יברח ולא ילבשו כלימה  פניו כשיתגלה  ,ם לדרך פעמיוי  יש,ון פליליועם היות שיעשה נבלה וע

 ולא , עמו איך יעשה בסתר דבר, אבל האדם היושב בארצו  ובתוך.בקהל הפשע אשר עשה

 , כי יזיק לו מאוד,ותו ולכן  ראוי שלא יפעל האדם דבר מגונה במקום הי.גלה רעתו במהרהית

  .לפי שיתרחקו ממנו בני אדם מאוד וימאסו בחברתו

 , רוצה לומר הנני מודיעך שיאריכו ימיך על האדמה, שאמר למען יאריכון י מיך על האדמהוזה ו 

 . כי יזיק לך ברוב הימ ים ולא יועיל,לכן לא תעשה דבר מגונה

 :ּכֹל עֹׂשֵ ה עָ ֶולעֵֹׂשה  ֵאֶּלה -אֱ לֶֹהיָך ָּכל’ תֹוֲעַבת ה ִּכי טז
  

אלהיך כל עושה אלה כל ' כי תועבת ה והוא אמרו .ווה יתברך מפאת המַצ ,שניההסיבה ה

 אף על פי שלא ימדו ד  ,ותידות ומשקלות שקרי היות האדם עושה מ,רוצה לומר. עושה עול

 וכל שכן  ,' הנה הוא תועבת ה,וגם בה יו ת העול ושמרו אותו,  הוא תועבה,ולא ישקול בהם

 .ה העול בעצמו במשאו ומתנועוש

 

 יט-יז, דברים כה

  

 ]מחיית עמלק[
  :ָעָׂשה ְלָך עֲ ָמלֵ ק ַּבֶּדֶרְך ְּבצֵ אְתֶכם ִמִּמצְ ָרִים-ֵאת ֲאֶׁשר  ָזכֹור  יז
  :ַהֶּנֱחָׁשִלים ַא ֲחֶריָך ְוַאָּתה ָעֵיף ְוָיֵגַע ְולֹא ָיֵרא ֱאלִֹהים -ָקְרָך ַּבֶּדֶרךְ  ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל אֲ ֶׁשר  יח
 אְֹיֶביָך ִמָּסִביב  -ֱאלֶֹהיָך ְלָך ִמָּכל ’  ְּבָהִניַח ה ְוָהָיה  יט

 ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְלרִ ְׁשָּתּה  -’ ָּבָאֶרץ  ֲאׁשֶ ר ה
  : ֵזֶכר ֲעָמֵלק  ִמַּתַחת ַהָּׁש ָמִים לֹא ִּתְׁשָּכח-ִּתְמֶחה  ֶאת

 
 סמך כאן מצוות זיכרו ן  ,אלהיך כל עושה אלה כל עושה  עול' לפי שאמר למעלה כי תועבת ה

’   והיה זה  תועבה לפני ה. שעשה עול גדול לישראל בצאתו להלחם בם בדרך,מלחמת עמלק

 ולזה ראוי לכל אדם שיתרחק מהעול כי ימחה מספ ר  ,ולזה יצווה למחו ת את שמו, יתברך

 , חיים ועם צדיקים אל יכתב

פר ו שים באזני י הושע  כתוב זאת זי כרון בס שנאמר שם ,והמצו וה ה זאת באה בפרשת בשלח

 ',  וגוכי מחה אמחה את זכר עמלק

 

 .וביאר בה מש ה אדוננו כאן דברים

 ,  שמצוות מלחמת עמלק מוטלת עליו,ושים באזני יהושע שם אמרשלא יחשבו בעבור  שנ' הא

 , כי הנה המצוות לכל ישראל היא בכל דור ודור שיזכרו זה.והוא לכבודו בעבור ישראל עמו

 .א עתוושינקמו נקמתו בב
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 כי לא יהיה החיוב כי  אם . עמלקתכנסם לארץ יחויבו ב מלחמיוהשנית שלא יחשבו שמעת ה

 .יש בם בהיחלק הארץ והתתאחר ה

 :ובפיר וש הפסוקים ראיתי למפרשים שני דרכים

 

 שהיו , שהפשירך מרתיחתך,קורמגזרת  - אשר קרך בדרך שפירש ,ל" זי"רש להאחדהדרך 

ובא , שמעו עמים ירגזו ן חיל אחז יושב ת פלשתו שאמר  כמ,האומות יראי ם להלחם בכם

 שחתך וזרק כלפ י  . מגזרת זנב-  ויזנב .עמלק והראה לאומות מקום להלחם עמכם כמוה ו

 .ברעב ובצמא - ואתה עיף ויגע . שהיה הענן פולטם,מעלה הנחשלים חסרי כח מחמת חטאם

 ,  שלא ירא אלהים בהרעו לכם, על עמלקלא ירא אלהיםופירוש 

 

 כי  אם להשחית את ,יאמר שעמלק לא בא לשלול שלל ולבוז ב ז, ג" רלב הוא לה'והדרך הב

רוצ ה  , זכור את אשר עשה לך עמלק :אמרשה  וז.ונתו באמתו כי זאת היי תה כ,ישראל בעצם

 כדי  ,לך כי אם , ולא מפני כבוד ותפארת וניצחון, לא עשה לא מפני חמדה,לומר שמה שעשה

 בהיו תך בלתי מוכ ן  ,ע פתאום קודם שתחלצו כלי מלחמה בפתוקרך בדרך .להשחיתך

 ולא .עיף ויגע ,בת הדרךי וגם בס; כי היית בלתי מלומד מלחמה, לא בגבורתך.מלט מידוילה

על ריב בני ישראל ,  כי היית אז בלתי ירא אלהים,יתברך עליך’ לתך והשגחת הי בזכותך ותפ

 . שאמר למעלההואת נסמך לו לא ירא אלהים ויהיה .'ועל נסותם את ה

 

  .ועם היות דבריהם מחוורים נראה לי בפירוש הפסוקים דרך אחר
 אם  , אולי ישראל יאמרו שמלחמת עמלק לא הייתה מוטל ת עליהם,והוא שמשה  אדוננו חשב

 כל שכן כי יד על כס יה . ואלהים הוא ירב לו,לפי שכוונתו הייתה לבטל היכולת האלהי

 יהיה לו מלחמה עמו  ,יתברך’ ן ששלח ידו בכם לחרף ה רוצה לומר כיו,בעמלק' מלחמה לה

כתוב זאת זיכרון בספר ושים באזני יהושע   ואם לפי שהשם יתברך בעצמו אמר ,עד דור דור

 . לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחו, שהוא המורה שירי ב  עמו,כי מחה אמחה את זכר עמלק

 

 אל ,רוצה לומר, ך עמלקזכור את אשר עשה ל אמר כאן ,הנה להסיר מהם המחשבה הזאת

כי הנה עמלק לא הייתה  ,  אין לי בזה דבר. וישראל ישכון לבטח,'תאמר בלבבך מלחמה לה

ות  וולכן לכם תא,  ועמכם נלחם לא עם האל, כי אם למחוק זרעכם ושמכם מן העולםוכוונת

 .ה ממנומהנק

ת אשר עשה  וזה שאמר זכור א, ואין חיוב  הזכ ירה ליהושע כי אם במה שהוא שר צבא העם

  .לך עמלק

 

 וירצה , והיא שהאדם שקבל חמס ועלבון מן אדם אחר,וכלל עוד במאמר הזה כו נה שנית

 כי הזכירה הה יא , צריך שיזכור תמיד העלבון והחרפ ה ההיא שקבל ממנו,נקם ממנותלה
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 ,תן אל לבו שגם כן עשה הוא עמו קלונות וחרפותי אמנם כאשר י.קמהנתעורר אותו אל ה

 .בו ו לא יתעורר להנקם עוד לביתייש

 

 , ולא ממה שהחלישו יהו שע לפי חרב,ולזה אמר אל תזכור דבר ממה שעשית אתה לעמלק

 אבל זכור את אשר עשה לך  ,אל תזכור דבר מזה, ולא מהחרפה והקלו ן שקבל במלחמתו

 ,  כי אז בזיכר ון זה ת חפוץ ותשתדל בנקימה,עמלק

 

 .וניםוהנה רשם במה שעשה עמלק ארבעה דברים מג
 מהם שיעשו מלחמותיהם כנגד האויבי ם  ,כי הנ ה הלוחמים, בהישנלחם עמהם מבלי  ס' הא

 ומהם שילכו לכבוש ארצות  ; ילחמו להנצל מהם,הבאים עליהם לקחת את ארצם ולכבשם

כי הנה ,  לא היה לו סי בה מז ה במ לחמתו, אבל עמלק.גויים אשר לא להם ועל זה ילחמו

 להם ארצות ווגם לא הי, ובאים להלחם בו שיצא להלחם בםישראל לא היו עוברים בא רצו 

אבל הייתה ל בד מלחמתו בדרך בצאתם , שילך עמלק לכבשם ולחמדתו אותם ילחם בם

 .עובר ומתעבר על ריב לא לו, רוצה לומר שהוא יצא לשטן להם בדרך, ממצרים

 

יעו   שקודם בואם להלחם בעם אחד יוד,שעם היות ממנהג המלכים כפי המעלה' והב

 וכמו שאמר  . כי הנני בא להלחם אתכם,לאויביהם בי אתם ויאמרו להם הכינו כלי מלחמתכם

הנה עמלק ,  והיה זה כדי שלא יבאו כגנבים שודדי לילה.התיצב והכן לךבפרעה ) ו"מ' ירמי(

 רוצה לומר במקרה פתאום  ,אשר קרך בדרך וזהו . אבל בא וילחם בפתע פתאום,לא עשה כן

 .ברבלתי שיעיר בך ד

 

אבל נלחם  , ח להלחם בישראל פנים בפניםושהיה מפחיתות עמלק ופחדו שלא יעצור כ' והג

 וזה עם היות  . ויירא מגשת אל העם מלפניו, שהם הבאים באחרית המחנה,עם החלשים

–כשב  כ: הוא כמו נחלשים, כי נחשלים.ויזנ ב בך כל הנחשלים אחריךוזהו , ף ויגעיישראל עי

 .כבש

 : ותו באומרו ואתה עיף ויגעוזכר עוד מפחית

 

 פקד ויירא מ אוד ויצר לו מן  , רוצה לומר האיש הבליעל הזה, ולא ירא אלהיםהוא אמרו ' הד

  . מהעדא מלכין,ולא ירא אלהים שהוא גבוה מעל גבוה, ף ויגעיהעם בהיותו  עי

 

ושמפני זה הייתה  , ה שעמלק חטא נגד השם יתברך ונגד ישראל"לה משה רבנו עיובז ה ג

 כמו שציוה  , ועל ישראל, כמו שנזכר בפרשת בשלח,נקמה ממנו מוטלת על השם יתברךה

אלהיך נותן לך נחלה  ' אלהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה' והיה בהניח ה :כאן

 שבעה  אל תאמר בלבבך לא די לנו צער מלחמת ,רוצה לומר, לרשתה תמחה את זכר עמלק
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ואתה בא להוסיף  עליהם לצוותנו  ,  את ארצםעממים שצריכין אנחנו להלחם בם לקחת

 אחרי ,אלהיך'  והיה בהניח ה , הנה בעבור זה אמר. שלא נירש את ארצו,להלחם בעמלק

אז תתחייב למחות את זכר עמלק בהחרימך , מנוחת מלחמת העממים כולם וירושת הארץ

,  אל שאול כמו שציוה שמ ואל, מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק משור עד שה,את כל אשר לו

  .כי בזה ימח ה שמו מני ארץ

 

 ] בגלות–לא תשכח ;  בארץ ישראל–זכור [
זכור בפה אל תשכח בלב שנתחייב  :  מספרין"רמב פירש ה,לא תשכחואמנם אמרו עוד 

 .לספר לבנים עניין עמלק

 

 א מ ר , כי הנה בה יותנו בארץ,ה עניין עמלק לזמן הגלות" שרמז בזה מ שה רבנו ע,ואני אחשוב

 אמנם .תמחה את זכר עמלק' אלהיך וגו' והיה בהניח ה ,  וגומר את אשר עשה לך עמלקזכור

 כלומר מפוזר ומפ ו רד מקצה השמים עד קצה  , כי  אם תחת כל השמים,כאשר לא תהיה בארץ

 שהזיכ רון הה וא הו א , הנה אז לא תוכל לזכור עניין עמלק למחות את שמו,השמים בגלו ת

 אף על פי שלא יהיה בך כח לקיים המצוו ה  ,צה לומר רו.לא תשכחאבל . על ומעשהובפ

 .  לא תשכח מפיך עניינו של עמלק,במעשה

 

ואמר ו  .  שהוא בארץ לעניין המלחמה,זכור את אשר עשה לך עמלקהנה התבאר שאמרו 

 .  שהוא בהיותם חוצה לארץ לא ישכח מפיהם,מתחת כל השמים לא תשכח

 

 . ו במצוות עמלק"הספק הכ
 שעם כל ,ויו רה. ת בשלח נאמר ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידיםוהוא שהנה  בפרש

שיורה על שלא נלחם כי אם בבאי ם . וכאן אמר ויזנ ב בך כל הנחשלים אחריך. העם נלחם

 . באחרית המחנה

צב על ראש יעוד אמר שם משה ליהושע קום בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נ

וכאן  .  כי הם הזמינו עצמם מיום ליום,מלחמה בפתע פתאוםו יורה שלא היי תה ה. 'הגבעה וגו

גם ממה שנזכר שם מורה .  שמורה הי ות מלחמתם במקרה ופתאום,אמר אשר קרך בדרך

ואם נזכר דבר ממלחמת .  וכאן נאמר שעמלק נלחם בישראל,שיהושע יצא  להלחם בעמלק

שנזכר שמה ממלחמת  לופים למה י ובכלל ימצאו הרבה ח,יהושע עמו ולא שהחלישו לפי חרב

 .עמלק ממה שנזכר בה כאן

 

 ו"פתרון הספק הכ
 שעמלק בא , כפי מ ה  שיורו עליו  הפרשיות הו א,ואמנם איך היה עניין עמל ק ואמיתת סיפורו

 רוצה לומר שנפרד מהם כי  , כי בפתע בא עליהם וילחם בם,וילחם בישראל בהיותם בדרך
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 כמו , כי אם באחריתו בנחלשים שבעםאבל לא נלחם בפני המחנה, ירא מגשת עוד אל העם

 שתי  כי בזה יסכימו ,ויבא עמלק וילחם עם ישראל וזה  ואמרו שם . והלך לו,שזכר כאן

 .הפרשיות

 

 רוצה  י אמר אל יהושע איננ, בראותו פחיתות לבבו גם בעניין המלחמה,ה”ומשה רבנו ע

 . ה ליו תפארת גדול כי יהיה זה א, ולא שאלך אני להלחם בו,לו עם עמלקושילחם ישראל כ

 ובזה  יכירו  וידעו כ ל יושבי תב ל  . ואתה עמהם צאו הלחם בעמלק מחר,אבל בחר לנו אנשים

 , שמשרתי ונערי עם אנשים מעטים נלחמו בו והחליש והו

 ולפי שכבר .ה אחרי מלחמת עמלק הראשונ,הנה אם כן מלחמת יהושע הייתה מלחמה שנית

  . וגומרצב על ראש הגבעהימחר אנכי נשה לכן אמר מ, היה עמלק נפרד ממחנה ישראל

 

 ,  שהוא ילך לבקש את עמלק להלחם עמו במעמדו,הנה גם כן הי ה כבוד ישרא ל גדול ליהושע

 יתכבד עליו , שמי שילך על האחד לבקשו,כי מדרך הנלחמים. ו צא הלחם בעמלקכמו שכתוב 

 . דומא

 ובפעם  ,להדפו ולהלחם בו ציוה משה  שילך יהושע ,ונכון ב היות י שראל כבר נרדף מעמלק

ואי ן . לת משה על ראש הגבעה ומטה האלהים בידויהזאת מן המלחמה השנית הייתה תפ

 .  ולסוף החלישו יהושע לפי חרב,ספק שנתעצם עמלק להלחם עם יהושע

 ,וששמה בפרשה . הנה התבאר שכאן נזכרה לבד המלחמה הראשונה שעשה עמלק בישראל

ולז ה  .  לפי שלא בא כי אם לעוררם לנקמה,מלחמה השנית ולא נזכרה כאן ה. נזכרו שתיהן

 .  לא מה שעשו הם כנגדו,היה צריך שיז כירו מה שעשה להם עמלק

 : ו"והותר בזה הספק הכ
 

 .נשלם סדר כי תצא
 


