
 אימתי אף לנכרי אין להלוות בריבית 

לא תשיך לאחיך נשך כסף כו' לנכרי תשיך ולאחיך לא 
יש להקשות מדוע כפל ב' פעמים לא  כא(-תשיך וגו' )כג כ

תשיך לאחיך. עו"ק מדוע כיצד שייך באמצע המקרא הדין 
 שלנכרי שאפשר להשיך.

ונראה לפרש שרמזה בזה תורה את הך דינא דאיתא בגמ' )פרק 
איזהו נשך(, ואלו הן הפסולים כו' ומלווי בריבית, וכולם שחזרו 
בהם חוזרים לכשרותם, כלומר שמלוה בריבית פסול לעדות אך 
אם חזר בתשובה חוזר לכשרותו, ומקשה הגמ' מאימתי חזרת 
מלוה בריבית, ומשני משיקרע שטרותיו ויקבל עליו שאפילו 

 לנכרי לא ישיך בריבית ע"כ.
פ שהתירה התורה להשיך לנכרי בריבית, נמצא לפי"ז שאע"

פעמים משכחת לה שאף לנכרי לא ישיך בריבית, והוא במי 
שהלוה בריבית לישראל ורוצה לעשות תשובה, שצריך שיקבל 

 על עצמו אף לנכרי לא להלוות בריבית.
ועפי"ז יש לפרש את הפסוקים היטב דה"פ, "לא תשיך לאחיך 

ל זאת שלנכרי תשיך הוא נשך כסף" משא"כ "לנכרי תשיך", אך כ
רק בתנאי ש"ולאחיך לא תשיך", אך אם לאחיך תשיך בריבית אזי 
אף לנכרי לא תוכל להשיך מפני שכך היא התשובה על שהשיך 
לאחיו, ושפיר נאמר ב' פעמים לא תשיך לאחיך, ושפיר נכנס 

 ביניהם ולנכרי תשיך.
 בירך יצחק

מה נפקא מינה בכך שמצות שילוח הקן מתן שכרה 
 צידהב

שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך 
במשנה סוף חולין נאמר לא יטול אדם אם  והארכת ימים )כב ז(

על בנים אפילו לטהר את המצורע, ומה אם מצוה קלה כו' אמרה 
תורה כו' והארכת ימים, ק"ו על מצוות חמורות שבתורה, ע"כ. 

זל"ז, ומה שייך  ויש להקשות מדוע סמכה המשנה את ב' הענינים
הדין שלא יקח את האם על הבנים אפילו לטהרת מצורע, לאותו 

 ק"ו ממצוה קלה זו למצוות חמורות.
ונראה לפרש שהנה יש להקשות מאחר ומידת התורה לשלם שכר 
אריכות ימים, מדוע פרטה התורה זאת דוקא בשלוח הקן וכבוד 

מ להלכה, אב ואם, והנה בכבוד אב ואם ניחא מפני שיש בכך נפק"
וכמבואר בגמ' חולין שם שאין בי"ד כופין על מצות עשה שמתן 
שכרה בצידה, ומאחר וכך אין בי"ד כופין על כבוד אב  מכיון 
שהיא מ"ע שמתן שכרה בצידה, וא"כ יש נפקותא במה שכתבה 
תורה בכבוד אב ואם שכר, אך גבי שילוח הקן קשה מדוע כתבה 

לומר כמו בכיבוד אב ואם התורה את מתן שכרה, שהרי בזה א"א 
שנאמר לומר שאין בי"ד כופין על כך, שהרי כבר כתבו תוס' 
בפ"ק דב"ב לפרש אמאי בי"ד כופין על הצדקה אפילו שמתן 

 שבצדקה יש אף לאו של לא  משום  שכרה בצידה, ופירשו הטעם 

תקפוץ ידך, ולכן כופין אפילו שמתן שכרה בצידה, והנה אף 
א תקח את האם על הבנים", וא"כ על בשילוח הקן יש לאו ד"ל

שילוח הקן כופין אפילו שמתן שכרה בצידה מפני שיש בזה אף 
לאו, וא"כ שכופין הדרא הקושיא עבור מה כתבה התורה את 

 השכר בזה.
ברם י"ל שמצינו היכי תימצי בשילוח הקן שאין את הלאו אלא 
רק את העשה, והוא בגונא שרוצה לקחת את האם על הבנים 

צפורי מצורע, שהרי הטעם שלא יקח אפילו לצפורי מצורע עבור 
הוא משום דאין עשה דמצורע דוחה ל"ת ועשה של שילוח הקן, 
אך את הלאו לבדו כן דוחה, שהרי עשה דוחה ל"ת, וא"כ רק 
משום שהעשה של שילוח הקן לא נדחה הדין הוא שלא יקח, אך 

או עכ"פ הרי קמן גוונא שיש בשילוח הקן רק עשה שהרי הל
נדחה, וא"כ שיש רק עשה צריך להיות שיחזור הדין שאין כופין 
על כך, שהרי אין לומר כאן שיכפו משום הלאו, שהרי עשה 
דמצורע מבטל את הלאו, וא"כ שפיר יש נפק"מ בזה ולכן כתבה 

 התורה את מתן שכרה בצידה דומיא דכבוד אב ואם.
ו, שאכן ועפי"ז אתי שפיר מה שחיברה המשנה את ב' ענינים הלל

תלויים הם זב"ז, שתחילה אמרה המשנה את הדין לגבי מצורע 
שבו למדנו ששייך בשילוח הקן רק עשה כמבואר מפני שהלאו 
נדחה, ואחר שכך ממשיכה המשנה דשפיר מדוע נאמר בזה 

 אריכות ימים, מפני שיש נפקותא לדינא שאין כופין על כך דו"ק.
 בנין אריאל

 ר ליתום ואלמנהמדוע צריך ציווי שלא להתאכז

לא תטה משפט גר יתום ולא תחבול בגד אלמנה וזכרת כי 
עבד היית במצרים כו' על כן אנכי מצווך לעשות את הדבר 

יש להבין מדוע תלויות מצוות אלו ביציאת  יח(-הזה )כד יז
 מצרים.

ואפשר לומר בדרך פשוט, שהנה יש להבין מדוע הוצרכה התורה 
ט גר יתום, ולא תחבול בגד לצוות דברים אלו, לא תטה משפ

אלמנה, והא מצוות הללו מצוות שכליות וכל בר דעת מעצמו 
יחוס ויחמול עליהם מעשות להם זאת, ומדוע הוצרכה התורה 

 לצוות זאת בפירוש.
וי"ל שמכיון שהשתקעו ישראל במצרים והיו במ"ט שערי 
טומאה למדו ישראל ממעשיהם הרעים של המצרים שהיו 

לא חסו על יתומים ואלמנות, ומשום כך הוצרכה אכזריים ובודאי 
התורה לצוות על כך בפירוש, כדי שבנ"י לא יתאכזרו כמו שראו 

 במצרים.
ועפי"ז שפיר היטב המקרא, שתחילה מצווה על כך, וקשה מה 
צריך ציווי על כך והרי כל בר דעת ישיג זאת בשכלו, ולזה ממשיך 

רים", ושמא שם קרא שהטעם שנצטוו על כך "כי עבד היית במצ
למדו בנ"י ממעשיהם הרעים שהתאכזרו על יתומים ואלמנות, 
וממילא "על כן אנכי מצווך לעשות את הדבר הזה" ר"ל שלכן 

 בעי ציווי על הדבר הזה.
 אהל יצחק
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 מדוע נאמר קבור תקברנו בכפל לשון

יש להבין מדוע כפלה התורה ב'  כי קבור תקברנו )כב כג(
 פעמים קבור תקברנו.

אה שבאה התורה לרמז בזה את הך דינא דאיתא במשנה ונר
שתחילה היה נקבר בקבר בית דין, ואחר שנתעכל הבשר היו 

 מעבירים אותו להיקבר בקברי אבותיו.
הרי שהיה נקבר ב' פעמים, ולכך כתבה התורה ב' פעמים קבור 

שוב תקברנו דה"פ, "קבור" אותו תחילה בקבר בי"ד, ואח"כ 
 "תקברנו" בקברי אבותיו.

 חומת אנך להחיד"א

 איזה יצר הרע נמסר בידי חכמים

כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית 
יש להקשות מדוע "אויבך" נאמר בלשון רבים,  שביו )כא י(

 ואילו "ונתנו בידך" נאמר בלשון יחיד.
נסת הגדולה ויש לרמז בזה מאי דאיתא בגמ' יומא )סט( דאנשי כ

בעו רחמא על יצרא דע"ז, ונמסר בידיהם וביטלוהו, ושוב בעי 
רחמא על יצרא דעבירה ונמסר בידם, אלא שהיה נחרב העולם, 

 והחזירהו וסימו את עיניו דלא לגרויי בקרובים עיי"ש.
ויש לרמז זאת במקרא: "כי תצא למלחמה על אויביך" ר"ל 

ם יצר דע"ז ויצר מלחמת היצר, על אויבך מיעוט רבים ב' וה
דעבירה, "ונתנו ה' אלוקיך בידך" דהיינו לשון יחיד,  מפני שרק 
היצר של ע"ז נמסר בידי חכמים וביטלוהו, ואילו היצר השני 
שהוא יצר דעבירה לא נמסר בידם ממש מפני שא"כ היה נחרב 
העולם, ולכך אותו רק סימו כדי שלא יגרה בקרובים, וזהו 

ל שהיצר השני לא נמסר בידם שמסיים "ושבית שביו", ר"
לחלוטין אך הצליחו לשבות שביו ולסמות את עיניו שלא יגרה 

 בקרובים.
 אהל יצחק בשם החיד"א

השייכות בין מצות מחיית עמלק למצות שכחה 
 בשדה

כי תקצור כו' ושכחת עומר בשדה כו' למען יברכך וגו' )כה 
ק"ו פרש"י למען יברכך ואע"פ שבאת לידו שלא במתכוון, ו ט(

לעושה במתכוון, אמרו מעתה נפלה סלע מידו ומצאה עני 
 ומתפרנס בה הרי הוא מתברך עליה, עכ"ל.

בגמ' ב"ב )י.( איתא שר' יוחנן בן זכאי חלם שהמלכות תיקח כך 
וכך ממון מבני אחותו, מה עשה, נטל מהם צדקה כך וכך וניצלו 
מהמלכות, שוב נשארו אצלם איזה זהובים מהסכום שקצבה 

 ות שלא ניטלו לצדקה, ובאה מלכות ונטלתם מהם.המלכ
ההבנה בגמ' זו היא שפעמים נגזר על האדם איבוד ממון בסך 
מסויים ע"י המלכות וכדו', והקב"ה עושה עמו חסד שנוטל ממנו 
סכום זה לצדקה וניצול מהמלכות, וכך הרוויח מצוה בסכום זה 
שממילא היה צריך להפסידו, אלא שבמקום להפסידו ע"י 

 מלכות נתנו לצדקה.ה
ויש לפרש שזהו עומק הדין של שכחה בשדה, שנגזר עליו 
להפסיד סך מסויים למלכות וכדו', והקב"ה ברחמיו גרם לו 
לשכוח עומר בשדה בשווי אותו הסכום, ונטלו העני, ונמצא 

 שהפסיד את הסכום לקיום מצות צדקה ולא למלכות.

ולע המוות ולפי"ז לעתיד לבוא אחר שימחה זכר עמלק ויב
ויתבטלו כל הצרות והשיעבוד שבעולם, שוב לא יהיה מצב של 
שכחה, שהרי כל הדין של שכחה הוא בכדי שינצל מגזרת 
המלכות, אך כאשר מלכות הרשע תעבור מן העולם ולא יגזרו על 
בנ"י גזירות הפסד ממון, הרי לא יצטרכו למצות שכחה בכדי 

 להינצל מגזירת המלכות.
את המקרא בסוף פרשתן "תמחה את זכר ועפי"ז יש לפרש 

עמלק מתחת השמים לא תשכח" )כה יט(, וקשה מה היא הלשון 
"לא תשכח", שלא מצינו בשאר מצוות התורה שאחר המצוה 
מזהירה התורה לא תשכח. ויש לפרש עפ"י המתפרש כאן דה"פ, 
שכאשר "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים" וע"י שתמחה 

מישראל, והמלכות לא תגזור איבוד זכרו תעבור מלכות הרשע 
ממון על ישראל, תו לא יצטרכו ישראל את מצוות השכחה, 
וממילא מסיים קרא שבימים ההם "לא תשכח", כלומר לא 

 תשכח עומר בשדה כמתפרש.
 חת"ס עה"ת )תקצ"א(

 רמז לכך שלא מקדשים אשה בטבעת שיש עליה אבן

א לקדש נוהגין ישראל של את בתי נתתי לאיש הזה )כב טז(
אשה בטבעת שיש עליה אבן, והטעם לפי שאבן אין לה שומא 

 ואין דעתה של האשה להתקדש בזה.
ויש ליתן רמז בקרא לדין זה מקרא דידן, שנאמר בו "את בתי 
נתתי לאיש הזה", והנה "א"ת "ב"תי "נ"תתי הם ראשי תיבות 
אב"ן, וסמיך ליה את מילת "לאיש", ומילה זו יש להפרידה לשתי 

ם: "לא" "יש", וה"פ, אבן לא יש, ר"ל שלא תהיה על הטבעת מילי
אבן כאשר האיש מקדש בה אשה, דהיינו שבפסוק את בתי נתתי 
לאיש שמשמעותו קידושי אשה, בזה עצמו נרמז שכשמקדש 

 בטבעת אזי אבן לא יש.
 אגרת הטיול )לר'
 חיים אחי המהר"ל מפראג(

 מסבבין( )בקונטרס מילואים ד"ה למה

 עונש שזה אף בסקילה נהרג ומורה וררס בן מדוע
 בסיף דינו ורוצח שיהרוג סופו ש"ע

בגמ' פרק בן סורר  כי יהיה לאיש בן סורר ומורה )כא יח(
איתא שבן סורר על שם סופו הוא נדון, ונהרג הוא על שם שסופו 

 ללסטם ולהרוג את הבריות.
וידועה קושיית המפרשים שאף אם נהרג הוא ע"ש סופו שירצח, 

 ע עונשו בסקילה, והא הרוצח דינו בסייף.מדו
ויש לפרש בזה שהנה יש ב' סוגי רוצחים, יש שרוצח לצורך 
שיהא לו מה לאכול, ולכן רוצח אדם ולוקח את כספו, ורוצח זה 
אין לו תאוות רציחה, ויש רוצח אשר כל מטרתו היא לשם להרוג 

לו ולרצוח, והוא יש לו תאוות רציחה, וחמור הוא מהרוצח שאין 
 תאוות רציחה. 

והנה ודאי ששניהם חמורים ועונשם מיתת בי"ד, אך הרוצח לשם 
אכילה הקלו עמו שיומת בסייף שהיא המיתה הקלה שבמיתות 
בי"ד, ומאחר ובכל רוצח א"א לברר אם רצח כדי שיהא לו מה 
לאכול או משום תאוות רציחה, אמרה תורה שכל רוצח נידון 

 במיתת סייף הקלה.
ר ירדה תורה לסוף דעתו שסופו שרוצח את הבריות והנה בן סור

סתם משום תאוות רציחה ובלי סיבה, ורציחה זו חמורה ובה אי"צ 
להקל עמו להענישו במיתה קלה, אלא אדרבא דינו במיתה 
החמורה, ולכן נהרג הוא בסקילה החמורה על שם סופו שירצח 

 רק משום תאוות רציחה.
 מנחת תודה )מהגרח"ק(


