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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (טו' אדברים כ) "יין לאיש שתי נשיםהכי ת"

 ילדה תחילההיא שהאהובה ש משמע, "וילדו לו בנים האהובה והשנואה"ממה שכתוב , חביב בןמהר״ם השואל 
את א יצהעובר הובזמן הלידה  אםש ם"הרמבומתרץ על פי מה שפסק ? השנואה הוא הבכורמדוע אומר הכתוב שבן 

נוטל יש לו דין של בכור והוא הרי  אחר מיתת אביולרק יר העולם ואוליצא  ראשהכל אף על פי ש ,פדחתו בחיי אביו
ראשון אך  פדחתואת הוציא  השלולד והו תלדשתי נשים והראשונה התחילה ל הוא הדין למי שיש לו. פי שנים

, הראשוןהבן של  הלידהסתיימה הטרם באת בנה ה ילדה ישה השנייהאנתיים ויר העולם וביוהתעכב מלצאת כולו לא
ילדה לגמרי קודם גמר לידת  הייהשנ שהיהאפי שאף על , פדחתו תחילה הוא הבכור אפילו הכי הבן הראשון שהוציא

 וילדו לו בנים האהובה"רמז הכתוב שעל דין זה מואומר  "חומת אנך"בא "רבינו החידזאת  אימב .הראשון
של בן הלידת  השנגמר ינמפ, הוא האהובה תחילה ואחר כך שנואה סדר לידת הבניםהבעל סובר שכלומר , "השנואהו

בן  'יפנ'אהובה על  לא יוכל לבכר בן"על כן ו, טועה בדיןבא הכתוב ללמד שהבעל זה  לעו, האהובה תחילה
פי את בן האהובה אף על עליו לבכר  לא יוכל, השנואה הוציא פניו ופדחתו תחילה בןשכלומר כיון , "אהונהש

 .קאוווזה שאמר על ״פני״ בן השנואה ד ,בן השנואה יצאו תחילה "פני"שכיון , תחילה לידתו הגמרנש
 

  (יח 'כאדברים )" ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמובן סורר "
הכתוב ללמדנו שכאשר שבא , הקדוש" אור החיים"מתרץ ה? "אינו שומע"ולא נאמר , "איננו שומע"מדוע נאמר 

 כלומר הוא כבר איננו מסוגל לשמוע, שמיעהלידיעה ואפשרות לממנו הת נשללאזי יצר הרע את העליו אדם ממליך ה
 יחייבודברים אלו  כי, יע אל הנפשהגלהנאמרים כי היצר עומד על מפתח הלב ומונע הדברים , ולנאמר כל מה שמ

יו הרבה אנשים וה, ו גנבים ולסטיםם של טירתו הישועריהדבר למלך שה תא לימשוא מוה, לצאת משםאת היצר 
כך ? אפשרו להם להגיע את המלךוכי יעלה על הדעת שהשוערים י, עריםושרצו להגיע אל המלך ולהתלונן על הש

כמשולל שהרי הוא " איננו שומע"שהוא סורר ה הבןעל  לפי זה ניתן להבין מדוע נאמר .הנמשל עם היצר הרעהוא 
  .אביו ואמושל תוכחות את האינן מסוגלות לקלוט כבר זניו וא, חוש השמיעה

 

 (ז' דברים כב)" ייטב לך והארכת ימים למען"

משום שבמצוה זו יש מידה מסוימת , "והארכת ימים", מסביר שבמצות שילוח הקן מצויין שכר המצוה" ספורנו"ה
, לוח האםישעל ידי זרע עופות השדה שהם הפקר את להשחית גורם לא הוא שבכך , העםגמילות חסד להמון של 

אוכל פירות בעולם מקיים המצוה גמילות חסדים יהיה ומלמדת אותנו כאן התורה שאפילו במידה מועטה זו של 
  . קיימת לעולם הבאתהיה והקרן , "והארכת ימים", הזה

 

 (ח' כבדברים )" מעקה לגגך ועשית"
 :שכתובמו כ, הסכנהממר שולהרגיל את האדם להיזהיר שהיסוד של מצות עשיית המעקה היא לה רבינו בחיימסביר 

ביתו שיעשה מעקה את יבנה אשר כהתורה את האדם ש צוהמכך משום , ('דברים ד)" השמר לך ושמור נפשך מאד"
לפי הרעיון הזה גם ו, ולא ישים דמים בביתו, ל בו בני אדםילהכששיכול נזק ומכשול גורם ברשותו שאיר לגגו ולא י

 . שמא יפול כלומר "כי יפול הנופל", עמיד סולם רעוע בתוך ביתוהלכלב רע או  גדלאסרה התורה ל
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  (ט-ח' כבדברים )" כלאים כרמך תזרע לא... ועשית מעקה תבנה בית חדש כי"
. כרםלהמעקה מה הקשר בין מצות לא ברור לכאורה  "קיימת מצות מעקה תזכה לכרם אם"ל במדרש "חזאמרו 

 םמשקי ךכר ואח ,שותקאותו והוא  םמה הגפן בוצרי"מובא במדרש כ, ליפולכור ישגורם לשהיין " כלי יקר"מתרץ ה
יש כי  ,כרם ולא קודם לכןטעת זכה למן הנפילה ת ליהמצ המעקהדווקא אחר עשיית לכן , "אותו םלאדם ומפילי

 "ל'ל הנופ'י יפו'כ"של המילים סופי התיבות הגימטריה של שמזה כך רמז לניתן למצוא  .יפול הנופל ממנוחשש ש
דברים )" צפור קן יקרא כי"ף "כה באות ליפרשת שלוח הקן מתחש" כלי יקר"מעיר עוד הו ".יין"היא שבעים כמניין 

אות ת מעקה וכרם מתחילות בופרשה כן וכמוך "הכל סמסך , "לא תקח האם על בנים"ם "מאות יימת בתומס (ו' כב
תהלים ) "לכל הנופלים 'סומך ה: "הכתובעל שם " ותבואת הכרם"ם "מאות יימות בתומס" כי תבנה בית חדש"ף "כ

 ?שאמר לו אביו עלה לבירה והבא גוזלות ועלה ונפל ומת היכן אריכות ימיו של זה הרי ,שלוח הקןצות מב כי (יד 'קמה
כל את ך וסמשהמטרה היא לבעשיית מעקה כן ו ('חולין קמב)תן לו אריכות ימים לעולם שכולו ארוך ייש 'העל  וסמכו
 .   יפלולא שליפול  יםהראוי

 

  (ח 'כבדברים ) "לגגך מעקה ועשית חדש בית תבנה כי"
 , ה"קבמה שמחה איזה לאדם המגיעמההלכה הזו יסוד שכאשר  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצלומד 

  לדבק כדי, ותשבחות שירותב ,ובתפלה בתורה באותיות השמחהאת  להביאעליו לבטא זאת בדיבור דהיינו 
  לעלות, "מעקה ועשית", חדשה שמחה לך הכשמגיע, "חדש בית תבנה כי" הרמז וזהו. בוראעם ה השמחהאת 
  וזהו. למעלה למעלה יבנה המעקה כי, "מעקה"י ההדגשה של הווז. אותיות ידי על למעלה השמחהאת 
 , הוא ברוך ה"הוי הוא האותיות בכל המנענע חושהכ וידוע. באותיות השמחהאת  להביא כדי, "לגגך" הרמז

 ו"כ גימטריאהוא  "ךגג"ו
 

 (יט' כבדברים ) "אתו מאה כסף וענשו"

: הכתובמ ותהמלקות הנדרשעליל על אשתו הוא בנוסף על שת על המהמו" מאה כסף"שהקנס של  ן"רמבהמדגיש 
של לכתוב לבתולה מוהר הוא המנהג נובע מכך ש" מאה כסף"ומבאר שהסכום הזה של . .(כתובות מו)" ויסרו אותו"
את  להוציאבעלילה זו צה וה וראות נאושהוא שהוא משום הוציא עליה שם רע שבא הבעל ו המו, "חמשים כסף"

שנים : "פי שכתובכ, עניש בכפללההתורה דרך כי , "מאה כסף"הכתוב באותו  שיענמולכן , תובהלא כאשתו ל
 :כמו שנאמר, תולותלבאבל המנהג היה לכתוב מוהר , הוא מדרבנןהכתובה מנם כל עניין א. (ג 'שמות כב) "ישלם

האשה די היה  עלילריך לההבעל לא היה צ, כתובהלאשה אם לא היתה כי , שכך נהגו רוב העולם "הר הבתולותוכמ"
 . יפטר ממנהלהכתוב לה גט ול

 

. לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתות םוהיה א... כי יקח איש אשה"

  (ב-א 'כדדברים )" ן וכתב לה ספר כריתותרויתה לאיש אחר ושנאה האיש האח וה והלכה

שכותב לה  נאמרואילו אצל הבעל האחרון , "כי מצא בה ערות דבר"ות ספר כרית הכתב לו נאמראצל הבעל הראשון 
על פי מחלוקת בית הלל ובית שמאי  א"הגרמבאר . ללא שמצא בה ערות דבר" ושנאה"ספר כריתות בגלל סתם 

ית הלל וב, ערות דבר הלא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בש שבית שמאי אומרים( גיטין)בעניין הגירושין 
 ,"ווג שנייווג ראשון הא בזיהא בז" :שםרא ומסקנת הגמ. יכול לגרשה הקדיחה תבשילולו אם רק אומרים אפי

דבר זה רמוז . שלחיכול לווג שני אם שנא ימשלח ללא שמצא בה ערות דבר אבל בזהזה וג ראשון שנאוי יושבז
מצא בה ערות "ה ספר כריתות רק אם כותב להוא  יווג ראשון אזיהיינו בזד, "כי יקח איש אשה" ,בפסוק שלפנינו

ושנאה האיש "אם רק  לוווג שני אז אפייבזדהיינו כשמדובר , "יצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר"אבל כש, "דבר
 . יכול לגרשה" מצא בה ערות דבר"שלא ל פי עף א, "האחרון

 

  (יט' דברים כה) "מכל אויביך מסביב' ה והיה בהניח"
יסלק את למען הבורא בתשובה אל וצריך האדם לשוב . נותיוואדם הם עוהאויבים של שה "נעם אלימלך"הש רפמ

 :עדן כמו שנאמרהגן את כי הם המסבבים  ,תו ולא יניחו אותו לבא לגן עדןדואויביו מעליו שלא יבואו ביום פק
 יתקיים בךו וכאשר תזכה לשוב בתשובה שלימה .(כד 'בראשית ג)" דן את להט החרב המתהפכתוישכן מקדם לגן ע"

נותן . ..'אשר ה". גן עדןדהיינו סביב לארץ עליונה יה הכלומר שי, "מכל אויביך מסביב בארץ... 'בהניח ה" :הכתוב
תמחה את זכר "אז . שתזכה שתהיה לך ירושה, "לרשתה". "נחלה בלי מצרים"ל "מה שאמרו חזשהוא , "לך נחלה

יהיה תמיד הוא ש, "לא תשכח"אף על פי כן , אך ,"מתחת השמים"צר הרע מעליך היינו שתמחה את היד, "עמלק
 . שובל אותך ילא יכשכדי הוא כרונך יזב
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