
א בדיבור  מתבטלגזירה ינו

תבוא גם לא אתה  גם לאמר  בגללכם ה' התאנף  בי 

ל"ז)שם  שדי (א', 'לאמר', שאמר במה  לדייק  ויש .

אבוא  שלא  בגללכם בי ה' שהתאנף  לומר , לו היה 

שם.

שפירש "י ומפרש ממה להקשות, דיש  עפי"מ רבינו,

חז"ל  קי "א .)בשם א ')עה"פ (סנהדרין ו', שאמר (שמות

לפרעה ', אעשה  אשר תראה  'עתה  למשה  הקב "ה

העשוי  תראה , עתה  לפיכך וכו', מדותי על  'הרהרת

אומות  ז' למלכי העשוי ולא  תראה, לפרעה

כבר  משה על  נגזר שכבר  הרי  לארץ ', כשאביאם

שהרהר  משום לארץ , יכנס שלא  מצרים  יציאת קודם

משום  שהיה שאמר  זה ומהו ית', מידותיו על 

בגללכם. בי ה ' שהתאנף 

מגזירה,והתירוץ  חוזר  אינו שהקב"ה  דמה הוא ,

נגזר  שלא מה  אבל בדיבור , כשהיה דוקא הוא

שפירש וכמו הבחירה , מעכב ה ' ידיעת אין בדיבור,

ה"ה )הרמב "ם פ"ה, תשובה  מחשבותי (הל' לא כי 

משה ג מחשבותיכם  על  שנגזר  שמה כיון כן ועל  .

לא  לארץ , יכנס  שלא  תראה ' 'עתה של מפסוק

'עתה  של  מדיוקא אלא מפורשת , באמירה היה 

שיתבטל, אפשר  ועדיין כידיעה, דינו א"כ  תראה',

באמירה  שיהיה - 'לאמר' בי ה' התאנף  בגללכם אבל 

שם'. תבוא לא  אתה ש 'גם הגזירה את להדיא

בי] ג� ד"ה  ע"ט: עה "ת ש"י [ער�

דמשיחא לעקבתא רמז 

כי כי רגל  כף מדרך  עד  מארצם  לכם אתן לא

וגו' נתתי לעשו ה')ירשה הכונה,(ב', רבינו  מפרש .

שונות  בחינות לה יש  דור  שכל שידוע  עפי "מ

גידים,מה  ושס"ה איברים  רמ "ח  של  קומה שיעור

העולם  בריאת מעת התחיל נקרא ד וזה  ולכן ,

שכל  דמשיחא', 'עקבתא בשם עכשיו התקופה

הקומה. בשיעור והסוף העקב בחינת הוא הדור 

ס "ב.)אחז"ל והנה  שיכלו (יבמות  עד בא דוד בן אין

נשמות  כשיסתיים היינו ולהנ"ל  שבגוף , הנשמות כל 

ונזכה  משיח , יבוא אז קומה , השיעור  של  העקב

מצרים בלי נחלה שהוא יעקב  בשבת לנחלת (כמבואר 

שאמר קי"ח) וזהו עשו. לבני ששייך מה גם ונירש ,

שלא  היינו  - מארצם' לכם אתן לא 'כי הפסוק

כף  מדרך 'עד לעשו, עכשיו ששייך  מהארץ  תקבלו

רגל. כף  בבחינת הדור  כל שיהא  עד - רגל'

כי] ד"ה פ. [עה"ת

ה ' בקדושת  נתקדשו ישראל  כלל 

לכםלא הנלחם  הוא אלקיכם ה' כי  (ג ',תיראום 

או כ"ב) עמכם , לוחם – לכתוב  דהו"ל  לדייק ויש .

מיותר. הוא דמלת לדייק , יש  עוד  בעבורכם.

עה"פ ומפרש הק' האוה "ח דברי בהקדם רבינו ,

ד') ד', שכתב (ואתחנן אלקיכם, בה' הדבקים ואתם

הרמב"ם עפ "י  ה"ג)לבאר  מיסוה "ת דהאותיות (בפ"ו  ,

אסור  מאלקיכם כם  כגון  מאחריו  להשם הנטפלים 

שאתם  הכתוב , שאמר  וזהו  מקדשן, שהשם למוחקן,

של  שמלפניו  האותיות כדביקות לא בה ', דבקים

האותיות  כדביקות אלא קדוש, שאינה  ה' שם 

בקדושת  ונתקדשו אלקיכם, של  כם  כמו מלאחריו,

שיש דכמו מבואר ועפי"ז הק'. האוה"ח עכ"ד ה',

ה ', שם של שמלאחריו האותיות על מחיקה איסור

אותיות  מחיקת משום ישראל  בני בהריגת יש כן

של  האותיות בקדושת קדושים שהם ה', שם של

ה '. שם

תפחדו וזהו אל  - תיראום' 'לא הפסוק  שאמר 

כי  'הנלחם ' בקדושתו הוא' אלקיכם ה ' 'כי מהם,

אותיות  קדושת בשביל  'לכם'– המלחמה נוגע  אליו

כתב  לכן למוחקן , שאסור  באלקיכם ,אשר  כם

לוחם  ישראל  עם דהלוחם  נפעל , בלשון  'הנלחם'

כם  אותיות למחוק ח"ו, כי].אליו ד"ה [פ :

ואומרג . הקב "ה, לפני  ומעמידה וכו' ההריון על הממונה מלאך אותו  ט "ז:) (נדה שאחז"ל מה כ "ג ) י "א , (במדבר האלשי "ך מפרש ובזה

שאילו משום  קאמר, לא  צדיק או רשע ואילו  עני, או  עשיר טיפש, או חכם חלש, או  גבור עליה, תהא  מה זו  טפה רבש"ע לפניו,

- ח' (נ "ה, בישעי ' הרמב "ם  שהביא  הפסוק רבינו בזה ומפרש לבטלו. בחירה שייך היה לא  באמירה, רשע או  צדיק שיהיה נגזר

עניני  היינו  'דרכיכם ' שאין - ה' נאם  דרכי דרכיכם  'ולא הבחירה, מבטל ה' ידיעת אין  כן ועל - מחשבותיכם ' מחשבותי  לא 'כי י "א )

האדם  לידת לפני עליה גוזר הקב"ה שאין - ה' 'נאם  בכלל  אינו  דשניהם טובים, ומעשים  מצות  עניני היינו  ו 'דרכי ' ועבירות, רשות

גוזר אינו  כן  ועל מתקיימת, הקב"ה של  מפיו  שיוצא שהכל - ריקם ' אלי  ישוב לא  מפי יצא  אשר דברי  יהיה 'כן מפני באמירה,

הבחירה. מתבטל היה שאז רשע, או צדיק  יהיה אם באמירה

להלאה.ד . וכן הראש, בבחינת הם הבריאה מתחילת שהדורות

קלה  מצוה על נפש למסור יכול גדול אד� 

שהיופינחס לפי  ופירש"י , וגו'. הכהן  אהרן בן אלעזר בן 

אבי  שפיטם זה פוטי בן  הראיתם אותו , מבזים  השבטים

בא לפיכך מישראל , שבט נשיא  והרג לע "ז, עגלים אמו

נפקא מה להבין , ויש  עכ "ל . אהרן , אחר ויחסו הכתוב

הוא הדין  אם נפשך, דממה לא, או  מיוחס הוי  אם מינה,

מי  זה  יהיה  אז בו, פוגעים קנאים מדין  להרגו, שרשאי

היחוס. יועיל  מה שיהרוג, בדין אינו  ואם שיהיה,

יוסף ומתרץ  הבית דברי בהקדם קנ"ז)רבינו, סי' שכתב (ביו "ד 

מג ' חוץ עבירה, לשום נפשו למסור דאסור השיטה  לפי

אדם הוא שאם אדם, לסתם דוקא זה החמורות , עבירות

רשאי  בכך , פרוץ שהדור  ורואה שמים, וירא וחסיד גדול

שיראו  כדי קלה, מצוה על אפי' עצמו ולמסור  ה', לקדש 

ע "ש. לבם, בכל  ה' את ולאהבה ליראה העם

נשיאהוהנ  להרוג  עצומה, בסכנה עצמו  הכניס  פנחס

כמבואר נהרג היה לו, שנעשו  הנסים ולולא מישראל , שבט 

מבזין שהיו  וזהו  הנס , על  סומכין  ואין פ"ב :, בסנהדרין 

בא ולזה  לסכנה, עצמו  להכניס רשאי היה שלא אותו ,

למסור רשאי  היה יחוסו ולפי אהרן, אחר ויחסו הכתוב

פנחס].אנפשו ד"ה הפרשה [ריש 

שלו� בריתי את לו  נות� הנני

ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ' עולם כהנת ברית י"גאחריו - י"ב מה )(כ "ה , להבין יש  .

לו אין 'שלום' תיבת  וגם הברית . נתינת  של  הענין דכפל 

במדרש  דאיתא מה להבין צריך גם  כאן. א'הבנה כ "א, )(רבה

כונתם. להבין  וצריך וגו'. אמור לכן  שכרו שיטול  הוא בדין 

בחז"ל ומפרש דאיתא עפי "מ נ"ט:רבינו, התורה )(גיטין דמן

ולגדול  לרבו  כבוד  לחלוק רצה ואם דבר, לכל  ראשון  כהן 

בתורה  ראשון  לקרוא הכנסת  בבית  מלבד רשאי , הימנו

לאנצויי . ליתו דלא  שלום  דרכי  מפני כבוד  לחלוק  רשאי  אינו

הוא שלו דהכהונה - למחול  יכול  כה�

אלאובמרדכי רבו, דוקא  דלאו  הר"ם  תשובות מביא שם

ראשון להקרותו כבודו  על  למחול  רשאי אדם לכל אפילו

דתורה  כבודו  על  למחול  דרשאי  חכם תלמיד  וכמו  לפניו,

כהונת  ברית שלו הכהונה הוי  הכהן כן  כמו  היא, שלו

מח כבודו דאין למלך דמי  ולא המלוכה עולם, דאין  ול 

עיי"ש . למחול , יכול  ואינו הקב "ה , של  היא דהמלוכה שלו,

מה והנה כמו הוא למחול , יכול  דכהן מה הדבר בטעם

ביגיע לתורה דזכה  משום  למחול , יכול  חכם דתלמיד

מעשיו , ע "י  לכך זכה הכהן כן הוא, שלו  ותורה כפו ,

במקום רק זה אבל  למחול . יכול  וע "כ הוא, שלו והכהונה

לעיל . שנתבאר כמו  לאנצויי  ליתי  דלא

שיהאוזהו - בריתי' את לו  נותן  'הנני  הפסוק שאמר

שיהא בתנאי  אבל  למחול , שיכול במתנה שלו  הכהונה

'בדין המדרש, שהקדים  וזהו  לאנצויי. יבואו  ולא 'שלום ',

שלו וע "כ בדין, לכהונתו שזכה - שכרו' שיטול  הוא

(הב')]הוא. אמור  לכ� ד"ה [ס"ט :

היצר  ממלחמת � שלו�  בריתי
ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ', לאלקיו  קנא אשר תחת עולם  כהנת ברית  (כ"ה,אחריו 

י"ג) - ליכא.י"ב עלמא בהאי מצוה שכר הא  להבין, וצריך .

עלמא ,ומבאר בהאי  מצוה שכר דליכא שהטעם רבינו ,

הראשונות  על תוהא  יהא  שמא שחוששים משום הוא

שכרו ]. את  להפסיד צריך כן  עושה ח"ו [ואם 

ר"ל,אבל שלום, בריתי  את  בראשונה, הובטח פנחס

שהחכם הלבבות , החובות  כדברי היצר- ממלחמת  שלום 

הקטנה, מהמלחמה ששבתם  ממלחמה, להחוזרים אמר

שהובטח וכיון - הגדולה המלחמה הוא היצר מלחמת  כי

הראשונות, על שיחזור לחשוש אין  מהיצר , שלום פנחס

עלמא. בהאי  עולם כהנת  שכר לו לשלם שייך ושפיר

חמתי ] את השיב  ד"ה [ס"ט:

התוצאה  � ה' קידוש
במות ותפתח קרח ואת אתם  ותבלע  פיה את הארץ 

חמש  את האש  באכל  לנס ,העדה ויהיו איש  ומאתים ים

מתו  לא קרח י"א)ובני - י ' שהדגיש (כ "ו, מה להבין  יש .

כאן. לנס ' 'ויהיו הפסוק

יעקב ומפרש  הישועות שכתב עפי "מ  סי'רבינו, (או"ח

בחז"ל תרצ"ה) דמצינו מה צ"ו:)לבאר בניו(סנהדרין מבני 

בדיןא. הוא , מיוחס  גדול שאדם שכיון ר"ל, שכרו , שיטול  הוא בדין הקב"ה אמר הפרשה, ריש רבה המדרש דברי רבינו מבאר ובזה

נפשו. שמסר על בהפסדו  יצא  ולא  שכרו, שיטול  הוא 

לקוטי ערך ש”י
פנינים יקרים ויסודות נפלאים, נשאבים ונלקטים מתורתו העמוקה של שר התורה מגדולי הפוסקים 

מרן רבי שלמה יהודה טאבאק זצוק”ל � תקצ”ב – תרס”ח � מחבר ספרי ערך ש”י על התורה, ושו”ת תשורת ש”י

לעילוי נשמת פייגא רבקה בת ר’ אריה לייבוש ע”ה
נלב”ע ט”ו אלול תש”ע

 בעזה”י

דבר  אותו ממשיכי� התורה בקריאת
משה  בפי ה ' שדיבר ה '

אתראה  וקללה  ברכה היום לפניכם נתן  אנכי

אלקיכם  ה ' מצות אל תשמעו אשר  הברכה

ודאי  לשון בברכה כתוב למה לדייק  יש וגו '.

כמו תשמעו, באם  תולה ואינו  תשמעו', 'אשר 

תשמעו '. לא אם  'והקללה בקללה  שכתוב 

חז"לומפרש דברי  בהקדם  ק"ה .)רבינו , (שבת

[אני  יהבית  כתיבת נפשי  אנא  נוטריקון אנכי

ודקדקו אותה, ונתתי  התורה את  כתבתי  בעצמי

יקשה  ולכאו' אנכי ]. אלא  אני  כתיב  מדלא

מתן בתחלת להיות זו  דרשא חשיבות  מה

שהקב"ה  הגמרא לנו  מחדש  מה ועוד תורה,

בפירוש כתיב  הלוא התורה, את  כתב  בעצמו 

הלוחות ' על כ"ח )'ויכתוב ל"ד , שהקב"ה (שמות

שהקב"ה  הוא  החידוש אלא כתבה . בעצמו 

וכל  התורה, בכתב יתברך  נפשו עצם  נתן

נפשו של סוף  אין  האור  מעורר  בה הקורא

וכמו הוא, חד וקוב"ה אורייתא  דהרי יתברך ,

התניא בסידור  (לחנוכה )שכתוב
דבקריאתא

מפי  שדיבר  ה' דבר  אותו ממשיכין  התורה

ממש . משה

שכתבתי וזהו  ראה - אנכי ' 'ראה הפסוק שאמר

להנוטריקון לרמז אני, בלשון ולא  אנכי  בלשון 

שתמצא לך  לומר  יהבית, כתבית נפשי  אנא של

הברכה  'את  ולכן בהתורה, בעצמו  הקב "ה את

שתקראו פעם  בכל לעולם  - תשמעו ' אשר

אלקיכם' ה' מצות 'אל בודאי  תשמעו  בתורה

וזהו ממש . משה בפי שדיבר  ה ' מצות  את  -

שפירש "י  כמו - היום  לפניכם  נתן ֵֹשכתוב

ו') ו ', יהיו(ואתחנן לא היום , מצוך  אנכי  אשר

אלא סופנה, אדם שאין ישנה כדיוטגמא בעיניך

שה  למה כחדשה ולכאורה לקראתה, רצין כל

שלומד עת  שבכל שכיון אלא כחדשה, זה הוי 

ממש, משה בפי  שדיבר  ה' דבר  אותו ממשיך 

תמיד . הוא חדשה א"כ

ע "ד] א"י ד"ה צ "ב : עה "ת  ש"י  [ער� 

תשמעו  אשר הברכה 

לאאת  אם  והקללה וגו ', תשמעו אשר הברכה

וגו' כ"ח )תשמעו  - כ"ז  דאצל (י "א , לדייק, יש .

בלשון נקט  ולא תשמעו, 'אשר ' כתב הברכה

רבינו ומפרש  הקללה . אצל שכתב כמו 'אם',

אופנים. בכמה 

ה ' לעבודת הכנה  עוה"ז שכר

דיוקאופן  עוד ליישב  דיש  מה בהקדם - אחד

הברכה, אצל 'את ' תיבת  כתב  למה בפסוק ,

מה  עפ "י  'והקללה', רק  כתב דבקללה  מה

טוב שוחר  במדרש  ס"ב )דאיתא פרק תהלים (מדרש 

המצוה  אבל פירות, עושה ואינו  עקרה  העבירה

פירות ישבעושה מצוה שאצל הוא, והביאור  ,

לעוה"ב, הקיימת הקרן מלבד בעוה"ז, פירותיהן

בא שאת הברכה, 'את' כתב הברכה  אצל ולכן

הקללה  אצל משא "כ בעוה "ז, פירותיהן לרבות

פירות לה  אין שהרי  'את ', כתב .גלא

הואא. ואיך תורה, מתן על דקאי פיהו , מנשיקות ישקני  ב ') א ', השירים (בשיר  שלמה  שאמר  דזהו  כתוב בתניא  שם

ע"ש. בתורה, הקורא  פה  אל פה נשיקה הוא  נמצא ה', דבר  אותו  ממשיך התורה שבקריאת דכיון אלא  נשיקות, מאותן

וישב. קרן לה יש זכות  דאיתא : ב' משנה  מ', פרק נתן דר ' אבות עי' אבל פירות, עושה 'צדקה ' איתא  שם העורך: אמר 

פירות. לה  ואין קרן לה יש עבירה וכו', פירות  לה 



בעוה"זוהנה פירותיהן של מבוארדהתכלית  ,

האדם הבמפרשים  שיוכל הכנה להיות  כדי הוא 

ש'את ' הפסוק כונת  וזהו השי "ת. את  לעבוד

שנתרבה  בעוה"ז שפירותיהן היינו - הברכה

- תשמעו ' 'אשר  לתכלית בא 'את ', מתיבת 

ושכר שישמעו, ברכה גופה זהו  שתשמעו, כדי

מצוה. מצוה 

העתיד ש� על ג�  נית�  שכר 

הפסוקאופן עפ"י  - י"ב )שני  ג', בהוציאך(שמות

על  האלקים  את  תעבדון ממצרים  העם את

ופירש "י  הזה, ישההר זכות  מה 'וששאלת

עתידים  שהרי וכו', ממצרים  שיצאו  לישראל

ושכר , שברכה  הרי  הזה', ההר  על התורה לקבל

שאמר וזהו  העתיד , שם על גם משלם  הקב "ה

'אשר על גם  משלם אני  - הברכה' 'את הפסוק

כתב הקללה אצל משא"כ להבא, - תשמעו'

שלא לאחר דוקא  שהוא  תשמעו , לא 'אם'

בירושלמי  שמבואר כמו  פרק תשמעו , (קידושין

כלאחר .האומר) פירושו  ש'אם '

טובה  המחשבה  על שכר 

שחישבאופן החז"ל, מאמרי  עפ "י  - שלישי 

מעלה  עשאה ולא ונאנס  מצוה לעשות  אדם 

עשאה  כאילו הכתוב ו.)עליו מחשבה (ברכות ,

למעשה מצרפה מ.)טובה לטהר(קידושין  בא 

אותו ל "ח :)מסייעין  שאצל (יומא  מכולם  שמבואר  ,

היינו - תשמעו ' 'אשר  גם  הקב "ה נותן הברכה

הקללה  אצל משא"כ לשמוע , ותרצו  שתחשבו

שאיתא כמו בפועל, תשמעו  לא 'אם ' דוקא  הוא

כלאחר . דאם  בירושלמי 

תשמעו שודאי הבטחה 

-אופן תשמעו ' 'אשר  הפסוק דכונת  - רביעי 

תשמעו שבודאי ממנוו היינו  ידח לא שהרי 

ותשמעוזנדח תשובה  יעשו  כולם  דבר  ולבסוף

ה'. לקול

כי] א "י וד"ה וב ' א' הברכה את  ד"ה צ"ב: עה"ת ש"י [ער�

עבודה  יש אד�  ולכל דור לכל
דייקא לו המיוחד

היום לא פה עושים אנחנו  אשר  ככל תעשון 

עתה  עד באתם  לא כי  בעיניו  הישר כל איש

וגו ' המנוחה ח ')אל מפ(י"ב , רבינו  פסוקים . רש

נמצאו לא שמעולם  ידוע כי מוסר, דרך על אלו 

שבודאי  והגם בשוה, עבודה שיעשו  אנשים שני

לכל  מצות  התרי "ג  של רובם  של החיוב שוים

אחת מצוה עושים אנשים  אלף  מ"מ ישראל,

ענין לתקן לו  יש נשמה וכל שונים, במדריגות

שרשו . לפי  לו המיוחד עבודה

בזה"ל:ומביא שכתב  טוב שם  כתר מספר  רבינו

משא"כ  מדרגתו , עפ "י  להתנהג צריך אחד  כל

נתקיים  לא  וזה  זה חבירו , של מדריגה התופס 

חז"ל שאמרו וזהו  ל"ה :)בידו , עשו(ברכות הרבה

בבחינה  היו שלא ר"ל, בידם, עלתה ולא כרשב"י 

דור שבכל מצינו וכן  כרשב "י, עשו  רק  זאת,

שצריך ראו כן כי  והנהגות  תקנות  חז"ל תקנו 

וכן לעולם  עד  הדור  אותה ואחר  הדור , לפי

לזה. צריכים  היו לא  להם שקדמה לדורות 

המדברוזהו שדור  נודע  דהנה הפסוקים , כונת

כדור יהא ולא גדולה, במדריגה היו  דעה דור 

תעשון 'לא אמר ולכן משיח, של דורו עד ההוא 

לומר דייק - היום ' פה עושים  אנחנו אשר ככל

המדבר , לדור  בשוה ממש תעשה  שלא - ככל

הדור , ומדרגת  מדרגתו  כפי  לעשות  צריך  כי

הישר כפי  שיעשה - יעשה' בעיניו הישר  'איש

עבודת בהתנהגות  נפשו שחשקה  כפי בעיניו,

יעשה. כן  ה ',

המנוחה ומבאר  אל באתם לא  כי  לכך הסיבה

האמיתית המנוחה אל עדיין באנו שלא ר"ל, -

התיקון יושלם  שאז משיח, של דורו שהוא

שיש בהכרח  לכן  אחרא , מהסטרא והמנוחה

עדיין ניתקן שלא מה תיקונים  הרבה עוד

יתקן שלך  שדור וממתין המדבר, דור  בעבודת 

דוקא . הזה בדור  המיוחד העבודה  כפי 

תעשו�] לא ד"ה  צ"ב: עה"ת ש"י [ער�

כן.ג. שפירש  הק' באוה "ח  עי ' ה.: א .

ל"ט:.ד. בקידושין  כמבואר  ליכא  עלמא  בהאי מצוה  שכר  שהרי שכר , משום דאינו  ה .: א .

ה"א.ה . מתשובה פ "ט ברמב "ם מפורש  כן אבל מקומו, יודע ואיני בחיי , לרבינו  ציין רבינו ה .: א .

ודאי.ו . לשון הוא  ד 'אשר ' שכתב בחיי  רבינו עי' ה .: א .

תיקון.ז . מישראל אחד לכל יהיה  שבסוף זו , לרעיון ספרים בהרבה  והובא  י"ד, י"ד , ב', בשמואל הפסוק מל' א .ה .:

בחלקו  השמח  עשיר  איזהו

ה'אפס  יברכך ברך  כי אביון  בך יהיה לא כי 

ה' בקול תשמע שמוע  אם  רק  וגו ', בארץ 

הזאת המצוה כל את לעשות  לשמר  אלקיך 

ה ')וגו ' - ד ' דברי (ט"ו , סותר  זה פסוק הנה .

להלן  י"א )הפסוק אביון(פסוק יחדל לא 'כי 

אביונים  יהיו  שתמיד  דמשמע  הארץ', מקרב

רש "י ]. [ועי ' ישראל, בכלל

מאתי� רוצה  מנה לו  יש - מעושר  אביו� 

אביוןומפרש יש אביון, סוגי שני יש  כי  רבינו ,

שכתוב כמו ממש  מ"א )מעוני ק"ז , וישגב(תהלים

מעושר , אביון של שני  סוג ויש מעוני , אביון

מאתים רוצה מנה לו יש א ',דאם  רבה  קהלת (עי'

אביוןל"ב ) הוא  העשירות  שגדלה מה כפי וא"כ ,

ליותר . מתאוה עכשיו  שהרי  ביותר ,

עמה  עצב יוסי�  ולא תעשיר  היא ה ' ברכת

הפסוקוזהו  כ"ב )שאמר  י', היא(משלי  ה' ברכת

הוא ה' דברכת  עמה, עצב יוסיף ולא תעשיר 

הוא שאז בחלקו , שמח האדם  שיהיה  הברכה

שאחז"ל כמו  האמיתי , א ')עושר  ד ', איזהו(אבות

עמה' עצב יוסיף  'לא  ואז בחלקו, השמח עשיר

עושר , להם  כשמוסיפין עשירים , דבשאר  -

מה  כפלים  שרוצים על עצב להם  מוסיפין

עמה. עצב  אין בחלקו השמח אבל שהשיגו,

אביו�  - אביו� ב�  יהיה  לא כי  אפס

מעושר

לאובזה 'כי להלן  דהפסוק הסתירה, מיושב 

באביון מדבר  - הארץ' מקרב אביון יחדל

מעושר מדבר הפרשה בתחלת  כאן  אבל מעוני .

הפסוק ואמר ממון, לחבירו  ג')המלוה  (פסוק

ואשר תגש, הנכרי  'את  השמיטה שנת דכשבא

תגבה  ואל - ידיך ' תשמט  אחיך את  לך יהיה

במה  להסתפק  אתה צריך כן  ועל ממנו, הממון

אצלך . שנשאר 

אביון 'וממשיך בך  יהיה לא  כי  'אפס  הפסוק

יהיה  לא ליותר  שמתאוה העשיר  אביון היינו  -

'ברך פעמים  שני  כפל - ה' יברכך ברך 'כי בך ,

- ה ' ו 'יברכך בעושר , אותך 'ברך ' כי  יברכך',

כי  תעשיר .בהסתפקות , היא ה ' ברכת 

לרוחניות ותאוה  - בגשמיות  הסתפקות

טובוהנה  צד בה  יש מדה דבכל בספה"ק  ידוע

מדה  היא ההסתפקות  מדת  כן כמו רע , וצד 

היא התאוה ומדת עוה"ז, עניני  בנוגע טובה 

[והצד טובים , ומעשים  תורה לעניני  טובה מדה

כמובן]. להיפך היא רע 

-ועל ה' יברכך  ברך 'כי הפסוק אמר  כן 

ארציות בעניני - 'בארץ ' דייקא בהסתפקות ,

ה' בקול תשמע שמוע  אם  'רק אבל ועוה"ז.

תתאוה  רוחניות  שבעניני  תשמע' 'שמוע  כפל -

'לשמר לעולם , תסתפק ולא עוד, לשמוע  תמיד

נאמר שכן  - הזאת' המצוה כל את  לעשות

המצות צ "ו)על קי"ט, ראיתי (תהלים תכלה 'לכל

מאוד'. מצותך  רחבה קץ 

עניות הרוח לגסות סימ�

לרמזבאופן בא דהפסוק  רבינו , מפרש שני 

שאחז"ל למה המוסר , דרך  על מ"ט:)לנו (קידושין 

גסות דמדת  משום  והיינו עניות , לגסות  סימן

הפסוק שאמר  וזהו  ר"ל. לעניות  גורם הרוח

ה 'אפס ' מדת  אם - בך' יהיה לא  כי 'אפס 

עצמו מחזיק שהאדם  מה הענוה, מדת דהוא

יהיה  עי"כ אז בך, נמצא יהיה לא  לאפס ,

'אביון '.

להעני  חשיבות לית� 

לרמזבאופן  בא דהפסוק רבינו, מפרש שלישי

'אפס העני, עם  להתנהג איך ישרה, הדרכה לנו 

יהיה  לא שהאביון - אביון ' בך יהיה לא  כי

דלותו . מחמת  כאפס בעיניך  נחשב

א"י] וד"ה אפס ד"ה ע "ב  וש� אפס, ד "ה  [צ"ד.

צדקה  במצות הדרכות

בגלל נתן  כי לו  בתתך לבבך ירע  ולא לו תתן

וגו' ה' יברכך  הזה י ')הדבר מפרש(ט"ו, רבינו .

אופנים. בכמה  זה פסוק 

טבע נעשה והרגל נתינות  הרבה תת�

שתתןאופן  תתן , נתן הלשון  כפל כתב – א '

וממילא טבע , נעשה הרגל ובכך נתינות , הרבה

לו . בתתך לבבך ירע  לא שוב



בעוה"זוהנה פירותיהן של מבוארדהתכלית  ,

האדם הבמפרשים  שיוכל הכנה להיות  כדי הוא 

ש'את ' הפסוק כונת  וזהו השי "ת. את  לעבוד

שנתרבה  בעוה"ז שפירותיהן היינו - הברכה

- תשמעו ' 'אשר  לתכלית בא 'את ', מתיבת 

ושכר שישמעו, ברכה גופה זהו  שתשמעו, כדי

מצוה. מצוה 

העתיד ש� על ג�  נית�  שכר 

הפסוקאופן עפ"י  - י"ב )שני  ג', בהוציאך(שמות

על  האלקים  את  תעבדון ממצרים  העם את

ופירש "י  הזה, ישההר זכות  מה 'וששאלת

עתידים  שהרי וכו', ממצרים  שיצאו  לישראל

ושכר , שברכה  הרי  הזה', ההר  על התורה לקבל

שאמר וזהו  העתיד , שם על גם משלם  הקב "ה

'אשר על גם  משלם אני  - הברכה' 'את הפסוק

כתב הקללה אצל משא"כ להבא, - תשמעו'

שלא לאחר דוקא  שהוא  תשמעו , לא 'אם'

בירושלמי  שמבואר כמו  פרק תשמעו , (קידושין

כלאחר .האומר) פירושו  ש'אם '

טובה  המחשבה  על שכר 

שחישבאופן החז"ל, מאמרי  עפ "י  - שלישי 

מעלה  עשאה ולא ונאנס  מצוה לעשות  אדם 

עשאה  כאילו הכתוב ו.)עליו מחשבה (ברכות ,

למעשה מצרפה מ.)טובה לטהר(קידושין  בא 

אותו ל "ח :)מסייעין  שאצל (יומא  מכולם  שמבואר  ,

היינו - תשמעו ' 'אשר  גם  הקב "ה נותן הברכה

הקללה  אצל משא"כ לשמוע , ותרצו  שתחשבו

שאיתא כמו בפועל, תשמעו  לא 'אם ' דוקא  הוא

כלאחר . דאם  בירושלמי 

תשמעו שודאי הבטחה 

-אופן תשמעו ' 'אשר  הפסוק דכונת  - רביעי 

תשמעו שבודאי ממנוו היינו  ידח לא שהרי 

ותשמעוזנדח תשובה  יעשו  כולם  דבר  ולבסוף

ה'. לקול

כי] א "י וד"ה וב ' א' הברכה את  ד"ה צ"ב: עה"ת ש"י [ער�

עבודה  יש אד�  ולכל דור לכל
דייקא לו המיוחד

היום לא פה עושים אנחנו  אשר  ככל תעשון 

עתה  עד באתם  לא כי  בעיניו  הישר כל איש

וגו ' המנוחה ח ')אל מפ(י"ב , רבינו  פסוקים . רש

נמצאו לא שמעולם  ידוע כי מוסר, דרך על אלו 

שבודאי  והגם בשוה, עבודה שיעשו  אנשים שני

לכל  מצות  התרי "ג  של רובם  של החיוב שוים

אחת מצוה עושים אנשים  אלף  מ"מ ישראל,

ענין לתקן לו  יש נשמה וכל שונים, במדריגות

שרשו . לפי  לו המיוחד עבודה

בזה"ל:ומביא שכתב  טוב שם  כתר מספר  רבינו

משא"כ  מדרגתו , עפ "י  להתנהג צריך אחד  כל

נתקיים  לא  וזה  זה חבירו , של מדריגה התופס 

חז"ל שאמרו וזהו  ל"ה :)בידו , עשו(ברכות הרבה

בבחינה  היו שלא ר"ל, בידם, עלתה ולא כרשב"י 

דור שבכל מצינו וכן  כרשב "י, עשו  רק  זאת,

שצריך ראו כן כי  והנהגות  תקנות  חז"ל תקנו 

וכן לעולם  עד  הדור  אותה ואחר  הדור , לפי

לזה. צריכים  היו לא  להם שקדמה לדורות 

המדברוזהו שדור  נודע  דהנה הפסוקים , כונת

כדור יהא ולא גדולה, במדריגה היו  דעה דור 

תעשון 'לא אמר ולכן משיח, של דורו עד ההוא 

לומר דייק - היום ' פה עושים  אנחנו אשר ככל

המדבר , לדור  בשוה ממש תעשה  שלא - ככל

הדור , ומדרגת  מדרגתו  כפי  לעשות  צריך  כי

הישר כפי  שיעשה - יעשה' בעיניו הישר  'איש

עבודת בהתנהגות  נפשו שחשקה  כפי בעיניו,

יעשה. כן  ה ',

המנוחה ומבאר  אל באתם לא  כי  לכך הסיבה

האמיתית המנוחה אל עדיין באנו שלא ר"ל, -

התיקון יושלם  שאז משיח, של דורו שהוא

שיש בהכרח  לכן  אחרא , מהסטרא והמנוחה

עדיין ניתקן שלא מה תיקונים  הרבה עוד

יתקן שלך  שדור וממתין המדבר, דור  בעבודת 

דוקא . הזה בדור  המיוחד העבודה  כפי 

תעשו�] לא ד"ה  צ"ב: עה"ת ש"י [ער�

כן.ג. שפירש  הק' באוה "ח  עי ' ה.: א .

ל"ט:.ד. בקידושין  כמבואר  ליכא  עלמא  בהאי מצוה  שכר  שהרי שכר , משום דאינו  ה .: א .

ה"א.ה . מתשובה פ "ט ברמב "ם מפורש  כן אבל מקומו, יודע ואיני בחיי , לרבינו  ציין רבינו ה .: א .

ודאי.ו . לשון הוא  ד 'אשר ' שכתב בחיי  רבינו עי' ה .: א .

תיקון.ז . מישראל אחד לכל יהיה  שבסוף זו , לרעיון ספרים בהרבה  והובא  י"ד, י"ד , ב', בשמואל הפסוק מל' א .ה .:

בחלקו  השמח  עשיר  איזהו

ה'אפס  יברכך ברך  כי אביון  בך יהיה לא כי 

ה' בקול תשמע שמוע  אם  רק  וגו ', בארץ 

הזאת המצוה כל את לעשות  לשמר  אלקיך 

ה ')וגו ' - ד ' דברי (ט"ו , סותר  זה פסוק הנה .

להלן  י"א )הפסוק אביון(פסוק יחדל לא 'כי 

אביונים  יהיו  שתמיד  דמשמע  הארץ', מקרב

רש "י ]. [ועי ' ישראל, בכלל

מאתי� רוצה  מנה לו  יש - מעושר  אביו� 

אביוןומפרש יש אביון, סוגי שני יש  כי  רבינו ,

שכתוב כמו ממש  מ"א )מעוני ק"ז , וישגב(תהלים

מעושר , אביון של שני  סוג ויש מעוני , אביון

מאתים רוצה מנה לו יש א ',דאם  רבה  קהלת (עי'

אביוןל"ב ) הוא  העשירות  שגדלה מה כפי וא"כ ,

ליותר . מתאוה עכשיו  שהרי  ביותר ,

עמה  עצב יוסי�  ולא תעשיר  היא ה ' ברכת

הפסוקוזהו  כ"ב )שאמר  י', היא(משלי  ה' ברכת

הוא ה' דברכת  עמה, עצב יוסיף ולא תעשיר 

הוא שאז בחלקו , שמח האדם  שיהיה  הברכה

שאחז"ל כמו  האמיתי , א ')עושר  ד ', איזהו(אבות

עמה' עצב יוסיף  'לא  ואז בחלקו, השמח עשיר

עושר , להם  כשמוסיפין עשירים , דבשאר  -

מה  כפלים  שרוצים על עצב להם  מוסיפין

עמה. עצב  אין בחלקו השמח אבל שהשיגו,

אביו�  - אביו� ב�  יהיה  לא כי  אפס

מעושר

לאובזה 'כי להלן  דהפסוק הסתירה, מיושב 

באביון מדבר  - הארץ' מקרב אביון יחדל

מעושר מדבר הפרשה בתחלת  כאן  אבל מעוני .

הפסוק ואמר ממון, לחבירו  ג')המלוה  (פסוק

ואשר תגש, הנכרי  'את  השמיטה שנת דכשבא

תגבה  ואל - ידיך ' תשמט  אחיך את  לך יהיה

במה  להסתפק  אתה צריך כן  ועל ממנו, הממון

אצלך . שנשאר 

אביון 'וממשיך בך  יהיה לא  כי  'אפס  הפסוק

יהיה  לא ליותר  שמתאוה העשיר  אביון היינו  -

'ברך פעמים  שני  כפל - ה' יברכך ברך 'כי בך ,

- ה ' ו 'יברכך בעושר , אותך 'ברך ' כי  יברכך',

כי  תעשיר .בהסתפקות , היא ה ' ברכת 

לרוחניות ותאוה  - בגשמיות  הסתפקות

טובוהנה  צד בה  יש מדה דבכל בספה"ק  ידוע

מדה  היא ההסתפקות  מדת  כן כמו רע , וצד 

היא התאוה ומדת עוה"ז, עניני  בנוגע טובה 

[והצד טובים , ומעשים  תורה לעניני  טובה מדה

כמובן]. להיפך היא רע 

-ועל ה' יברכך  ברך 'כי הפסוק אמר  כן 

ארציות בעניני - 'בארץ ' דייקא בהסתפקות ,

ה' בקול תשמע שמוע  אם  'רק אבל ועוה"ז.

תתאוה  רוחניות  שבעניני  תשמע' 'שמוע  כפל -

'לשמר לעולם , תסתפק ולא עוד, לשמוע  תמיד

נאמר שכן  - הזאת' המצוה כל את  לעשות

המצות צ "ו)על קי"ט, ראיתי (תהלים תכלה 'לכל

מאוד'. מצותך  רחבה קץ 

עניות הרוח לגסות סימ�

לרמזבאופן בא דהפסוק  רבינו , מפרש שני 

שאחז"ל למה המוסר , דרך  על מ"ט:)לנו (קידושין 

גסות דמדת  משום  והיינו עניות , לגסות  סימן

הפסוק שאמר  וזהו  ר"ל. לעניות  גורם הרוח

ה 'אפס ' מדת  אם - בך' יהיה לא  כי 'אפס 

עצמו מחזיק שהאדם  מה הענוה, מדת דהוא

יהיה  עי"כ אז בך, נמצא יהיה לא  לאפס ,

'אביון '.

להעני  חשיבות לית� 

לרמזבאופן  בא דהפסוק רבינו, מפרש שלישי

'אפס העני, עם  להתנהג איך ישרה, הדרכה לנו 

יהיה  לא שהאביון - אביון ' בך יהיה לא  כי

דלותו . מחמת  כאפס בעיניך  נחשב

א"י] וד"ה אפס ד"ה ע "ב  וש� אפס, ד "ה  [צ"ד.

צדקה  במצות הדרכות

בגלל נתן  כי לו  בתתך לבבך ירע  ולא לו תתן

וגו' ה' יברכך  הזה י ')הדבר מפרש(ט"ו, רבינו .

אופנים. בכמה  זה פסוק 

טבע נעשה והרגל נתינות  הרבה תת�

שתתןאופן  תתן , נתן הלשון  כפל כתב – א '

וממילא טבע , נעשה הרגל ובכך נתינות , הרבה

לו . בתתך לבבך ירע  לא שוב
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בשלימות שמור  שכרו  בצינעא בנתינה 

מלתאופן על רש"י  שפירש מה פי  על – ב'

ידרוש מה יקשה דלפי "ז אלא וביניך, בינו  - לו 

ומפרש לו , בתתך  לבבך ירע ולא השני, לו עם 

בתתך לבבך  ירע  שלא לומר הכתוב שבא  רבינו ,

לחשוב, שיוכל בצנעא, וביניך בינו בתתך – לו 

וכבוד הנאה לו היה בפרהסיא  נותן  היה שאם 

לבבו ירע שלא אמר לזה  לעשיר , שמתפרסם 

יברכך הזה הדבר  בגלל כי  בצינעא, בנתינתו 

לו היה בפרהסיא , נותן  היה שאם  –ר "ל, ה'

שנתן עכשיו אבל מזה, שמקבל בהכבוד שכרו 

ה'. מאת  שמור שכרו יהיה רואה , ואין בצינעא

מורגל  העני  שיהיה  באופ�  צדקה  תת� 

אצל�

נדבה אופן  ליתן היראים  אדם  בני שיש – ג'

ולכן אצלו , ירגילנו שמא  הגון , לאדם  הגונה

באופן לכתחילה  שתתן  לו – תתן  נתן  הזהיר 

וזה  פעמים, כמה לו ליתן  אצלך מורגל שיהיה

כבודו . לפי  הגונה  נדבה  שתתן – לו לומר  שדייק 

העני  שיבוא קוד� לצדקה  המעות יפריש

מעותאופן  ויפריש יצרו  שיכוף שנכון – ד '

העני  שיזדמן  קודם  אצלו  מוכן  שיהא  לצדקה

המצוה  עיקר  שהיא  להעני נתינה בשעת  ,ואז

לצדקה, מופרש  שכבר  כיון בשמחה, יעשה 

ומופרש, נתון  שכבר מה – נתון  שאמר  וזהו

– לו בתתך  לבבך ירע לא ,וממילא לו  תתן

הפרשת . שכבר  כיון יפה בעין  תהיה  שהנתינה

מועלת שההפרשה מה רבינו מבאר שני  וטעם 

המג"א עפ "י  בהנתינה , לבבו  ירע סי'שלא  (ריש 

צריךקצ"ב ) שבקדושה דבר דכל הזוה "ק בשם 

מסתלקת דבכך בזוהר  שם  ומבואר הזמנה ,

שאם  הכתוב  שאמר וזהו מהמצוה, הסט"א

לבבו ירע  לא הנתינה קודם  המעות  תפריש

עין . הרע שיסתלק מחמת

ביושר שהרוחת  בממו� צדקה תת�

לךאופן נתון  ביושר, שהרוחת שהמעות  – ה '

משא"כ  צדקה, תתן  הזה ובמעות  מהקב"ה,

בעצמו האדם  לקח ביושר , שלא שמרויח ממון

הקב"ה, מאת לו  נתון ולא  בחירה , בעל בהיותו

תתן מהקב"ה לך  שנתון –מה נתון שאמר  וזהו

הדבר בגלל כי  לו בתתך לבבך ירע  ואל לו ,

ה' ברכך  כן דעת  שעל ר "ל, – ה' יברכך  הזה

לצדקה. שתתן דעת  על הממון לך  ליתן 

צ"ה .] צ"ד: עה"ת ש "י [ער�

א ')הרמ"א  רמ"ט, יותר(יו "ד  אדם  יבזבז ואל כתב,

ומפרש השמיטו. והמחבר  הטור  אבל מחומש,

התניא, לבעל הקודש האגרת  דברי  עפ "י רבינו 

סר ולא התורה  ששמר למי  רק  נוהג זו  שדין 

מי  אבל נימא, כמלא אפי ' ושמאל ימין ממנה

לאיש אשר  שכל פשיטא נפשו , לתקן שצריך 

עכ"ד . נפשו , בעד יתן 

בתלמידי ולפי"ז  רק יתכן לא  דזה רבינו, כתב 

התורה  בכל בקיאים  שהיו הראשונים חכמים 

לנו דאין עתה אבל חטאו, שלא  בנפשם  וידעו

במהרי"ק כמבואר כזה, קס"ג )ת"ח אי (שורש  א "כ ,

יודע  שלא  כיון חטא , שלא  לו דברור לומר  אפשר

והמחבר  הטור עשו שפיר  ולכן התורה, דיני כל

זה  דין רמ"ט ].ח שהשמיטו סי' או"ח  שו"ע  ש"י  [ער�

כיח . מחומש, יותר  יתן  אל הנותן אמרו ולא  מחומש, יותר  יבזבז  אל 'המבזבז' חז "ל שאמרו  בהא  עה"ת  בבעש"ט עיין 

אל יתברך , השם בשביל ממונו  ומחסר וטבעו, נפשו  וגוזל בטבעו קמצן שהוא  כלומר  וגזל, ביזה לשון  הוא  מבזבז  לשון

שם  עוד  ועי' ע "ש. וחסדו  טובו מדת לפי  מחומש, יותר  ליתן יכול בטבעו  ותרן שהוא  מי ,אבל החומש  מן  יותר יתן

לבבו  ירע  ולא  ויתן, ויחזור  יתן יתברך שה ' בטוח  נכון שלבו מי  אבל עצמו , את שבוזז  שסובר  מי  היינו  וכו' המבזבז 

ראה ] פרשת עה "ת [בעש"ט ע"ש שירצה מה  ליתן יכול הוא  צדקותיו, בתתו 


