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 ת ראהפרש
  המשך-אברבנאל דברים פרק יא 

 

  לב-כו, דברים יא
  : ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָללָ ה ְראֵ ה  כו
  :ֱאלֵֹהיכֶ ם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמ ַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום’ ִמ ְצֹות ה-ַהְּבָרָכה  ֲאׁשֶ ר ִּתְׁשְמעּו אֶ ל -ֶאת  כז
 הַ ֶּדֶרְך -ֱאלֵֹהיכֶ ם ְוַסְרֶּתם ִמן’ ִמְצֹות ה-ל לֹא ִתְׁשְמעּו  ֶא-ִאם ְוַהְּקלָ ָלה  כח

  :ְיַדְעֶּתם-ֲאֶׁשר  ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי  ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאׁשֶ ר לֹא
 ׁשָ ָּמה ְלרִ ְׁש ָּתּה -ַאָּתה  ָבא -ָהָאֶרץ אֲ ֶׁשר -ֱאלֶֹהיָך ֶאל ’ ִּכי ְיִביֲאָך ה ְוָהָיה  כט

  :ַהר ֵעיָבל -ַהְּקלָ ָלה ַעל -ַהר  ְּגִרִּזים ְוֶאת-ְּבָרָכה עַ ל ַה-ְוָנַתָּתה ֶאת
 ֵהּמָ ה ְּבֵעבֶ ר ַהַּיְרֵּדן ַאחֲ ֵרי ֶּדֶרְך ְמבֹוא  ַהּׁשֶ מֶ ׁש -ֲהלֹא  ל

  :ְּבֶאֶרץ  ַהְּכַנֲעִני הַ ּיֵׁשב ָּבֲערָ ָבה מּו ל ַהִּגְלָּגל אֵ ֶצל אֵ לֹוֵני מֶֹרה
 ָהָא ֶרץ -ָלבֹא  ָלֶרֶׁשת ֶאת ַהַּיְרֵּדן -ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ִּכי לא

  : ָּבּה-ֱאלֵֹהיֶכם נֵֹתן ָלֶכם ִויִרְׁשֶּתם אָֹתּה ִויַׁשְבֶּתם’ ה-ֲאֶׁשר 
  :ַהִּמ ְׁשּפָ ִט ים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום-ַהֻחִּקי ם ְוֶאת-ַלֲעׂשֹו ת ֵאת ָּכל ּוְׁשמַ ְרֶּתם לב

 

ספר משנה התורה הזה היה לבאר  נת אדון הנביאים בו שכו,כבר כתבתי פעמים רבות

 והרחבת המאמר מאותן שנאמרו ונזכרו בקוצר וב רמז , ביאורתלישראל המצוות הצריכו

 . הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר וכמו שאמר .בספרים הראשונים

 

והנה הביא צו רך הדברים להקדים לזה דברי הסיפורי ם אשר קדם בסדר אלה הדברים ובסד ר 

 . לאותם הסיבות אשר זכרתי בפירושם,היה עקבואתחנן ובסדר ו

 

 בא עתה לבאר המצוות אשר כוון אליהם וה ביאם כולם בז ה   ,להו ואחר ההקדמה הה יא כ

כי הנה בסדרים האלה  . או ובמקצת סדר והיה כי תב, ובסדר כי תצא,הסדר ובסדר שופטים

 .  מבלי שנתערב בהם סיפור ולא תוכחה,לםוהביא המצו ות כ

 בקצת סדר והיה כ י , הברכות ו הק ללות, דברי הבר ית והחוזק ע ל שמירתםואחריהם הב יא

 .  ובסדר וילך והאזינו וכמ ו שיתבאר, ובסדר אתם נצבים,אותב

 

 ] המצוות והציות להן–הברכה והקללה [
ולא אמר זה  . ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללהלת המצוות יומפני זה אמ ר כאן בתח

ואיך יאמר .  כי הם לא נתנו היום הזה,ונות בהר גריזים ובהר עיב ל הנתת והקללותעל הברכו

 כי הנה יבא הציוו י העצמי  ,וגם לא ציוה עליהם בעצם במקום הזה. עליהם נותן לפניכם היום

 ,אבל אמר שבמצוות האלה אשר הוא נותן לפניהם היום הז ה. אואליהם בפרשת והיה כי תב

 שה ם  ,ך יהיה הדבר האחד בעצמו ברכה וקללהואי. היה כאלו נותן לפניהם ברכה וקללה
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 שיהיו  ברכה  כאשר ישמעו :והוא.  אם לא באותו אופן שביאר,דברים הפכיי ם או סותרים

 ,  כי בהיות המצ וות  טובות בעצ מן. והמה עצמם יהיו  קללה לאדם הבלתי שומע  אותם,אותם

כ י   - ו  קללהופעמים יהי . כאשר הם ישמעו אותם -הנה כפי המ קבלים פעמים יהיו ברכה  

הושע (והוא על דרך מה שאמר הנביא . כאשר לא יקיימו אותם המה יה יו להם למוקש ולקללה

 שהם בעצמם ישרים , רוצה לומר.כש לו בםיוצדי קים ילכו בם  ופושעים י ' כי ישרים דרכי ה) יד

 ובבחינת , ואמנם בבחינת המקבלים כבר יהיו טובים ו נאותים להליכה בהם לצדיקים,וטוב ים

 . ושעים יה יו  דרך רע ומכשול בערכםהפ

וכאשר .  שהוא מזון טוב ונאות בעצמו,ויקרה בזה מ ה שיקרה במזון הטו ב כלחם בשר ויין

יקח אותו אדם חולה ממחלת הצד או  יאמנם אם .  יז ון וי בריא ויחז ק בו,קחהו אדם בריא וטוביי

אם בבחינת רוע וקלקול  לא בבחינת טבע המזון הפועל  כי , כבר יהיה לו מזיק וממית,המוקדח

 .טבע האדם המקבל אותו

 

'  וגוראה אנכי נותן :ע"ראב כדברי ה, מהםחד ואחד או כנגד כל א,ולזה אמר כנגד כלל ישראל

 , לא שאותה ברכה וקללה  היא לשונית,' כי אנכי נותן לפניכם וגו, ראה בעיני שכלך,רוצה לומר

 .  ואין אמצעי בי ניהם, או קללהפ ימשך מהם או ברכה"ח המצו ות שעכו שהיא בכי אםכ

 כי הם , הנה כבר נתתי לכם ברכה,'אלהיכם אשר אנכי וגו' לפי שכאשר תשמעו אל מצוות ה

 . חשבו אליכםיקללה י - ואם לא תשמעו .עצמם לטובה ולברכה יהי ו לכם

 כי הם כפי המקבלים או  , במה שנתתי המצוות:הובז ה האופן נתתי לפניכם היום ברכה ו קלל

 . או קללהברכה 

 

ראה  : כך אמר בסופם בזה הל שון עצמו,וכמו שהניח  זה המאמר  כאן קודם זיכ רון המצו ות

 באומרו ,ובאר איך נתנם לפניו. נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע

 נתן להם החיים והטו ב אם ,כ י במה שציו ה  בהם אותם. תיוווולשמור מצ' אשר אנכי מצוך וגו

החיים והמות נתתי  יאמר עוד .  והמות והרע אם לא ישמעו אותם ולא ישמרום,תםישמעו או

 .  וכמו שי תבאר, שכל זה על המצוות בעצמן אמרו,ה והקללהלפניך הברכ

 

 להגיד שהברכה תה י ה  ,אם לא תשמעון וקללה אשר תשמעון אמר כאן הוהנה בעניין  הברכ

ועל כיוצא בזה .  אם לא ישמעו,ספק והקללה תהיה ב.יתב רך יספיק בי דם לקבלה’  וה,ודאי

 .  ולא יפתח אדם פיו לשטן,יםי ברית כרותה לשפת,מאקרק אמרו בכתובו ת פ

 

 כתב  . ו מעשיםתדוי ככה  בעניין המ , והבלתי שווה  הם רבים,וכמו שה מזג  השווה  הוא  אחד

 והרעים הם על דרכים , שהטובים על דרך אחד,'פרק א'  מאמר בדותיהמדיני בספר המ

 אליו לא יהיה כ י ןשהמכווי  ,כ שהטוב ו ה ישר הם כמו  האות המונח למורי החצים"ואמר ג. רבים

 . לים הם על דרכים עד אין מספראישממ והמימיני ם וה,אם על דרך אחד
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 רוצה לומר  ,אלהי כם' את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה :ן  הברכהיומפני ז ה אמר כאן בקני

 והוא , רק על דרך אחד, ואם תשמאילומינותיא אל הברכה האלהית אם וכי אין דרך לב

 . שהו א דרך קצר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל,השמיעה אל המצוות

 

.  אלהיכם' הקללה אם לא תשמעו אל מצוות הוזהו ו. אמנם דרכי הקללה הם מרובים ורחבים

ר  רוצה לומ,אם לא תשמעו ועל זה אמר , והעדר הידיעהת או לסכלו-  ש אדם יחטא,ורצה בזה

וסרתם מן  והוא אמרו ,כ יש דרך רע אחר"וג. מוד ה תורנייאם תטו לבבכם מהשמיעה והל

 הנה מפאת הרצון עזבת ם ,פ ששמעתם וידעתם" שאע,הדרך אשר אנכי מצווה אתכם היום

 .  ותבחרו לכם מצוות אחרות ודרכים אחרים,אותם המצוות האלהיו ת ותקוצו בהםאת 

 

 את ם גם לא עשית, שלא חסרתם הלמידה וה שמיעה והוא, רע ומר, יש דרך אחרם כןוג

ללכת אחרי אלהים ועל זה אמר .  רק חשבתם לעמוד עמו בשותפות אלהים אחרים,'מצוות ה

 . אחרים אשר לא ידעתם

 ובשלשה דרכים  , אליךאתבו לפי שהברכה ב דרך אחר :הנה אלה דרכים רבים מתחלפים

 . תנוס מלפניך

 

 שבא להגיד שאין אדם עובר מצוו ה  מן המצו ות אלא ,ריםללכת אחרי אלהים אחואפשר לפרש 

 כי העובר מ רצונו וחפצו על : בתרארק כבסוטה סוף  פ,תאם כן נכנסה בו רוח אפיקורסו

אמר  ) ד"תהלים י(וכמאמר המשורר .  והכפ ירההאפיקורסות יהי ה בהכרח שי כנס בו ,המצוות

 . נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עושה טוב

 .ומה שכתבתי הוא היותר נכון בפשטי הכתובים
 

 ]ברכות וקללות בהר גריזים ועיבל[
  ראשוןהספק ה

 . ברכה וקללה היום באומרו ראה אנכי נותן לפניכם

והיה כי יביאך   וכן כתב אחר זה .האמורות בהר גריזים ובה ר עיבל) ו"א כ"שם י (י"רשוכתב 

 .  ואת הקללה על הר עיבלונתת את הברכה על הר גריזים' אלהיך וגו' ה

 הדברי ם  , למה זכר כאן מצוות ה ברכה והקללה  שיתנו על הר גריזים והר  עיבל,ויקשה מאוד

 . או ושאר הדברים הבאים בפרשת והי ה כי תב,האלה שיזכור  בלבד

 . ולא שיביא קצתו בכאן וקצתו שם.  או כאן,לוווהי ה ראוי ששם יזכור העניין כ

הר גריזים והר   - על הברכה והקללה ,איך יפורש. תן לפניכם היוםכ אמר בכאן ראה אנכי נו"ג

 לא היה בז ה  ,ואם אמר זה על הציווי .  שלא היה באותו יום  כי אם אחרי בואם אל הארץ,עיבל

 .' ואיך אם כן אמר ראה אנכי וגו. והי ה כי תבאפרשת בו מרכי אם ביום שנא. היום
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 תשובה לספק הראשון
 בשמיעה או בשלילת , הם ברכה  או קללה כפי מצב המקבל  אותםולפי שאמר שהמצוות עצמן

חן וטבען כ פי  ו אמר עוד שמלבד הברכה והקללה הזאת אשר ימצא במצוות בכ,השמיעה

 .  הנה עוד יתנו עליהן ברכות ו קללות בפה בהר גריזים ו בהר עיבל,המקבלים

ונתתה את הברכה  אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ' וזה ו אמרו והי ה כי יב יאך ה

 והם שני הרים שהמה אחרי העברת הירדן דרך  ,על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל

ר י  וכ מהאמ" כי היה  ג. בארץ הכנעני היושב בע רבה, רוצה לומר לצד המערב,א השמשומב

 .  ואצל אלוני מורה שישב אברהם אבינו שם, בנכחיותוהגלגלוהם מול . היושב ב הר

 

 וששה על , בעלות הששה שבטים על ראש הר אחד,יעשו פומבי גדולכי הנה בבואם שמה 

ואז יאמרו בקול רם ברכה לכל מי  .   בתוך העמק  עם ארון הב ריתםוהלוויי ,ראש הר האחר

 ויענו כל העם אמן בקול המולה  , וקללה רבה למי שלא יקים אותם,שישמור את דברי התורה

 . גדולה

 כי שם הו א ,אוה אחרי זיכר ון המצ וות ב פרשת כי תבנה יזכור אות י ולפי שאופן  המצוו ה ועני

 לכן לא הביא הזיכרון ה ז ה  ,זוק ב שמירת התורהיהמקום הנאות אליו בזיכרו ן דברי הברי ת והח

 עוד יתנו עליהם ברכה ,חו אשר במצוות בכ הכדי שמלבד הברכ.  כי אם בדרך קצרה,בכאן

 . על ובפה  באותו מקום שיזכורובפ

כ בהר  "תה אחי וציוה לת, ההי אהתנה עתה בפיו ה ברכה  והקלליא נוהתנצל משה רבנו למה ל

ושמרתם . 'כי אתם עוברים את הירדן לבא לרשת את הארץ וגוולזה אמר . גריזים ובהר עיבל

 ,  בעבור שאתם עוברים לארץ,רוצה לומר. 'וגוקים ואת כל המשפטים ולעשות את כל הח

 ולכן היה מהראוי ששם ,אתכםויתי וקים והמש פטים אשר צוושמה תשמרו לעשות הח

 .   לא כאן בזה המקום, ותתנו הברכה והקללה בהר גריזים והר עיבל,בכניסתם תעשו הברית

 

ואני נטיתי בהם מדרכי  . שורםידורם וקיהנה התבארו הכתובים האלה כפי אמיתתם וס

 .המפרשים כפ י מה שיורה עליו המשך העניין

 ויותר עם זה הספק הראשון
 

  פרק יבאברבנאל דברים

  ז-א, פרק יב
 ַהחֻ ִּקים ְוַהִּמ ְׁשָּפִטים אֲ ֶׁשר  ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹו ת  ֵאּלֶ ה  א

  : ָהֲאָדמָ ה-ַא ֶּתם ַחִּיים ַעל-ַהָּיִמים ֲאֶׁשר -ָּבָאֶרץ  ֲאׁשֶ ר ָנַתן ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ְלָך ְלִרְׁשָּתּה ָּכל
 ָׁשם ַהּגֹוִים -ר עָ ְבדּו ַהְּמקֹמֹות  ֲאֶׁש-ָּכל -ְּתַאְּבדּון אֶ ת ַאֵּבד  ב

  :ֵעץ ַרֲעָנן-ַהְּגָבעֹות ְוַתחַ ת ָּכל-ֶהָהִרים ָהָרִמים ְועַ ל-ֱאלֵֹהיֶהם ַעל -ֲאֶׁשר  ַאֶּתם יְֹרִׁשים אָֹתם ֶאת
 ַמֵּצבָֹתם ַוֲאֵׁשֵריֶהם ִּתְׂשרְ פּון ָּבֵאׁש  -ִמְזְּבחָֹתם ְוִׁשַּבְרֶּתם ֶאת-ֶאת ְוִנַּתְצֶּתם ג

  : ַהָּמקֹו ם ַההּוא-ְׁשָמם ִמן -ם ְּתַגֵּדעּון ְוִאַּבְדֶּתם ֶאתּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיהֶ 
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  :ַתֲעׂשּון ֵּכן ַליהָוֹה ֱאלֵֹהיֶכם -לֹא  ד
 ִׁשְבֵטיֶכם  -ֱאלֵֹהיֶכם ִמּכָ ל’ ִיְבַחר ה-ַהָּמק ֹום ֲאֶׁשר -ֶאל -ִאם  ִּכי ה

  :ְׁשמֹו ָׁשם ְלִׁש ְכנ ֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָּׁשּמָ ה-ָלׂשּום ֶאת
 ָׁשּמָ ה עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעְׂשרֹ ֵתיֶכם  םַוֲהבֵ אֶת ו

  :ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ּוְבכֹרֹת ְּבַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכם 
 ֱאלֵֹהיֶכם ּוְׂשַמְחֶּתם ְּבכֹל  ִמְׁשלַ ח ֶיְדֶכם ’ ָׁשם ִלְפֵני ה-ַוֲאַכְלֶּתם  ז

   :ֱאלֹ ֶהיָך’  ְכָך הַאֶּתם ּוָבֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ֵּבַר
 

התחיל .  והקללה שיש בהםה מהברכ,אחרי שעשה ההקדמה הזאת לביאור המצו ו ת] 716[

 או יהיה טעמם , כמו שזכרתי,לפי שהמצוות. קים ומשפטיםוחלספר אותם וכלל אותם בשם 

ולפי שאין אמצעי .  ויהיו  משפטים, או יהיה טעמם נודע ונגלה; והם אם כן חוקים,נעלם ונסתר

 . לםו היו שני השמות האלה כוללים המצוות כ,מריםו והם כוללים כל הח,ין החי וב ו ה שלילהב

  . הפרשיות אשר עברושלושינם הסיפורים שכבר השלים בי לפי שענ,עדותולא זכר 

 

 שכמו שהכרם המשובח יצט רך ,להודיעם. כל הימים אשר אתם חיים על האדמהואמר 

 : דרכים עצמיים בשלמותושלושהל

כי יש  . שיהיה מן הגפן הטוב כאלו תאמר השורק.  הנטוע שמה טבע הגפן עצמוהאחד

 .לגפנים שרש בטבעם וחלוף גדול בהולדת היין

 . כי יש ארצות מיוחדות להולדת היין מז ולתהוהשני טבע הארץ

 .  שראוי שיעבוד האדם את הכרם יותר מכל שאר עצי היערוהשלישי מיני העבודות

 

וכמו שאמר . לשלמותם ראוי שתהיה האומה  מזרע אברהם יצחק ויעקב ,כך בעניין ה אומות -

תן י  כי שמה ת,ושתהיה מיושבת בא רץ הנבחרת. ואנכי  נטעתיך שורק כלו זרע אמת ירמיה ו

כי  .  כי זה משפט אלהי הארץ,קוןיושתעשה מעשה המצוו ת כת.  לא בזו לתה מהארצות,פריה

 . תן את פריהיבזולת זה לא ת

קים ו המשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ כל הימים אשר ו המצוות והחאלה :ולזה אמר כאן

 תלויים בעבודת , רוצה לומר כי חייכם וישיב תכם על האדמה ההיא,האתם חיים על האדמ

 . האלוה

 

 ]אבד תאבדון: מאמר ראשון על בית הבחירה[
 ֶרץ    ַהחֻ ִּקים ְוַהִּמְׁש ָּפִטים ֲאׁשֶ ר ִּתְׁשְמרּון ַלעֲ ׂשֹות ָּבָאֵאֶּלה א 

  : ָהֲאָדמָ ה-ַא ֶּתם ַחִּיים ַעל-ַהָּיִמים ֲאֶׁשר -ֱאלֹ ֵהי ֲאבֶֹתיָך ְלָך ְלִרְׁשָּתּה ָּכל ’ ֲאֶׁשר ָנַתן ה
 ָׁשם ַהּגֹוִים -ַהְּמקֹמֹות  ֲאֶׁשר עָ ְבדּו -ָּכל - ְּתַא ְּבדּון אֶ תַאֵּבד ב

  :ֵעץ ַרֲעָנן-ַהְּגָבעֹות ְוַתחַ ת ָּכל-ֶהָהִרים ָהָרִמים ְועַ ל-ֱאלֵֹהיֶהם ַעל -ֲאֶׁשר  ַאֶּתם יְֹרִׁשים אָֹתם ֶאת
 ַמֵּצבָֹתם ַוֲאֵׁשֵריֶהם ִּתְׂשרְ פּון ָּבֵאׁש  -ִמ ְזְּבחָֹתם ְוִׁשַּבְרֶּתם ֶאת- ֶאתְוִנַּתְצֶּתם ג

  : ַהָּמקֹו ם ַההּוא-ְׁשָמם ִמן -ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיהֶ ם ְּתַגֵּדעּון ְוִאַּבְדֶּתם ֶאת
  :םֱאלֵֹהיֶכ’ ַתֲעׂשּון ֵּכן לה-לֹא ד

 



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr*  ראהאברבנאל לפרשת קיצור 

 

9

9

 , חשבו המפרשים  שהיא מצווה בפני עצמה,אבד תאבדון את כל המקומותואמנם באומרו 

 ככופר בודה זרהוהתחיל בזה להיות העובד ע.  ומשמשיהבודה זרהבוד עישהזהיר כבר  על א

 . להובכל התורה כ

 

 לא , וכדברים האלה עצמם,ו הרבה מאודרומאשר ראיתי שהזהיר על זה בפרשיות אשר עב

בודה  ולכן חשבתי שלא בא זה להזהי ר על ע. ל הדברי ם ההםישהיה הצורך כאן בהכפשערתי 

 שהיא ה מצווה  הקודמ ת ,נתו ל התחיל במצוו ת בית הבחי רהו אבל הי יתה כו, מפאת עצמהזרה

 אמר  ,והמצו וה הזאת כבר נזכרה בפרשת וישמע יתרו בסופה. בעמלה ובסי בה לשאר המצוות

ו את עולותיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך בכל מזבח אבנים תעשה לי וזבחת עלישם 

  .המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך

 

 ולפי שלא יחשבו ישר אל .ינה ה דברים שיזכו רי ביאר עתה בענ,צו ריולפי שנאמרה שם בק

שאחרי שיכבשו את הארץ יעשו בתי קדושתם באותם המקומות שהיו  העמים עובדי ם  

 ,  ושהם  יסירו משם תועבות הכנעני ים ופסיליהם,שובחים  ויפים להיותם מקומ ו ת מ,לאלהיהם

כי אותם המקומות ה ם  . לכן הודיעם שלא יהיה  כן. ויעתיקו אותם המקומות  לעבודת הגבוה

וזהו אמרו אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם . באלה'  ולא יבחר ה,רעים וטמאים

בו ד  י וא.ות ותחת כל עץ רענן שהם על ההרים הרמים ועל הגבע,ם את אלהיהםיהגוי

 רוצה לומר אותו בית , אבל שאותו ישוב,המקומ ות איננו שההרים ימושו והגבע ו ת תמוטינה

 וגם אותם . יאבדו אותם,ואותו מקום שהיה להם מיוחד לעבודתם על אותם ההרים והגב עות

. שברויוי יותצו , והמצבות שהם עשויות מאבן אחת, הבנויות  מאבנים רבות,מזבחות שהיו  שם

וגם השמות שהיו ק וראים לאותם .  והפסילים יגדעון. ישרפום, שהם העצים,ואשריהם

 .  יאבדו ולא יזכרו עוד בשמם-" בית גליא" ,"עין כל" ,המקומ ות

 

 מחולפים ממה שצי ו ה   ,ים בעניין בתי עבודו תיהםיוהנה שם בז ה שלשה דברים שהיו אצל הגו

  :יתברך שיעשו בבתי עבודתו’ ה

 .  להם בתים רבים לעבודתם ולכן אמר את כל המקומותוהישהאחד 

 . יםי וזהו אשר עבדו שם הגו,ם ההם היו ב וחרים בהם לרצונםישהגויהשני 

כי המ ה הי ו עושים  את עבודתם ומקריב ים את . ים ה הם עצמם היו ה כ מריםישהגוהשלישי 

 .ם את אלהיהםיוז הו  אשר עבדו שם הגוי. זבחיהם

  

 . ן כןלא תעשוועל הכל אמר 

 .  ולמוחק את השם,אזהרה לנותץ אבן מן המקדש :ישמעאל דרש בספרי' ור

 ו לא , באותם המקומות המתועבים,' יתםאבל כפי הפשט עניינו לא תעשון כן עבודה לאלהי

שמה  ,' וגומכל שבטיכם' כי אם אל המקום אשר יבחר ה ,תקטירו ולא תעבדו לשמו בהם
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 ולא ,השוכן בו'  האלהי יתת אחד כאחדוהריך שיהי רוצה לומר שהמקום המקודש צ,תביאו

 . וזהו אמרו כי אם אל המקום. םי  רבים כמקומות הגוי היהי 

 

 וזהו  . כאשר יעלה על רוחם, לא כרצון העובדים,פ נביא"וע'  בחירתו מאת ההעוד צריך שתהי

 .אלהיכם מכל שבטיכם' אשר יבחר ה

  

 אבל יהיה המו טל  ,יםיים והזובח ים כמו הגו שגם באותו מקום לא תהיו אתם העובד,עוד צריך

 ,  שאתם תדרשו אל הנביא על מקום משכנו,רוצה לומר. לשכנו תדרשו ובאת שמהעליכם ש

הנה אנכי  ) 'ז' שמואל ב( שאמר לנתן הנביא ,ה"וכמו שעשה דוד ע. לא שאתם תבחרו אותו

י  "יתברך ע’  מ הלפי שהבחי רה הייתה. יושב  תוך היריעה' יושב ב בית ארזים וארון ב רית ה

משכנות ' ה נבחר מקום להפ לדעת אי,ולכן אתם תדרשו לנביא. הנביא לא מהמלך או העם

 ויביאו שמ ה  , פעמים בכל שנהשלוש רוצה לומר שיעלו לרגל ,ובאת שמהואז . לאביר יעקב

 והכהנים יע שו  , כי  אם שיביאו הדברים שמה,לא שהם יעשו העבודה. 'עולותיהם וזב חיהם וגו

 . אותה

 

 שהם העולות ,א לירושליםווהנה זכר בזה הדברים הנאכלים במחיצה שעליהם יצטרך לב

 לא מעשר , ומעשרותיכם שהם מעשר בהמה ומעשר שני,והז בחים שהו א חייב לאוכלם שמה

 .קוםמל והיה אוכל אותו בכ. ראשון שהוא ללוי

כספו וזה ב ו  או הנדבה והנדר שיעשה האדם מ. י"רש שהם הבכורים לדעת ,ותרומת ידיכם

 שהיא  ,ולא אמר תרומותיכם.  כי היא איש כמסת ידו, ולכן קראה תרומת ידכם.ן"רמב כדברי ה

 . התרומה שיתנו מהתבואות

יכם היא נדבותו.  הם כאלו אמר הרי עלי שור או שה לקרבןנדרים שה,וכן נדריכם ונדבותיכם

 , כ"והבכ ורות ג.  נדרים שהם כולם שלשה מיני, שנדב אותו לגבוה,בשור או כשב או עז ידוע

 . שכלם נאכלים שמה

י ם י כמו שהיו עושים הגו, לסגף גופם ונפשם ולשרוף בניהם ובנותי הםהושאותה ביאה לא תהי

  . אשר ברכם השם יתעלהה כי אם לאכול ולשמוח הם ובתיהם על כל הברכ,ההם

 

אלהיך ' ני הושמחת  לפ וכן אמר אחרי זה ,ו שמחתם בכל משלח ידכםוראוי שתתעורר באומרו 

 שלפי , אבל עניינו?ומהו משלח היד אשר יזכור תמיד אצל השמחה. בכל משלח ידיך

 ומעשר ראשון ומעשר ,תם תרומהי שלהם בתתשישראל היו עושים נדבות גדולות בתבואו

 הזהיר אות ם שכאשר יביאו כל -  ראשית הגז ושאר הדברים כולם,  ובכורות  הצאן והבקר,שני

 כי  . שלא ירע עיניהם על הוצאתם ונדבותיהם,' היולכוהנים יתו שמה ללו ויתנו או,זה למקדש

 יראה כאיל ו  ,ואם לא יהיה כן. הפעל המשו בח ראוי שיעשה אותו האדם בשמחה ובטוב לב ב

 . קרא לזה נדיב כי אם עשוק וגזול כל הימיםי ולא י,הוא אנוס בדבר ההוא
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 . שמשלח היד הוא המתנה והנדיבות .ושמחתם בכל משלח ידכם , נדיבותהולכן אמר על אות

 
 ' הספק הד

 ובכל אחד מהם , מאמריםחמשה ה שנאמרו בעניין בית ה ב חירשהשאתה תמצא כאן בפר

 : אם לא במאמר ראשון שאמר.וי שישמח עמו ולא יעזבנווהזה יר על הל

 והבאתם שמה עולותיכם  ,' כי אם אל המקום אשר יבחר וגו,אלהיכם' לא תעשון כן לה

 ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ,אלהיכם' ואכלתם שם לפני הוזבחי כם 

 . אלהיך' ברכך ה

 . בה יו תו מצווה רב ה שישמח עמו ויסעדהו על שלחנו,יוולא זכר במאמר הזה דבר מהלו

 

 'תשובת הספק הד
רוצה לומר . ואכלתם שםאמר . הנים בכללםווי ם והכוולהיות הדיבו ר הזה לכל ישראל והל

.  והכהנים יאכלו המוטל עליהם, והלויי ם יאכלו המוטל עליהם,אכלו המוטל עליהםהישראלים י

יתברך באותן המקומות והדרכ ים ’ ונה ב זה  כי אם להגיד שלא יעבדו את הוכי לא הייתה הכ

 .  כי אם במקום אשר יבחר,םישהיו עובדים  שם הגוי

לא בא הכתוב כי אם   לפי ש,ויו ולא זכר כאן הל.ושאר הדברים כבר נתפרשו במקומותי הם

 . ואמנם ענינה ואופן עשייתה יז כור אותו אחרי זה. הלפרש מקום העבוד

 . זהו המאמר הראשון שאמר במצוות בית הבחירה
 .והותר בזה הספק הרביעי

 

 ז-ד, דברים יב
  :ֱאלֵֹהיֶכם’ ַתֲעׂשּון ֵּכן לה-לֹא ד
 ְׁשמֹו ָׁשם  -ִׁשבְ ֵטיֶכם ָלׂשּו ם ֶאת-ּכָ לֱאלֵֹהיֶכם ִמ’ ִיְבַחר ה-ַהּמָ ק ֹום ֲאֶׁשר -ֶאל - ִאםִּכי ה

  : ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּו ָבאָת ָּׁש ָּמה
  ָׁש ָּמה  עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעְׂשרֹ ֵתיֶכם ַוֲהֵבאֶתם ו

  :ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ּוְבכֹרֹת ְּבַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכם 
 ֱאלֵֹהיֶכם ’  ִלְפֵני הָׁשם-ַוֲאַכְלֶּתם ז

  :ֱאלֹהֶ יָך’ ּוְׂשמַ ְחֶּתם ְּבכֹל ִמְׁשלַ ח ֶיְדֶכם ַא ֶּתם ּוָבֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ה
 

 ]העבודה חובה: מאמר שני על בית הבחירה[
 שלא תהיה  ,ונה  בלבד כמו שזכרתי ו הייתה  הכהנה במאמר הראשון שזכר מבית הבחירה

 .  כי אם במקום אשר יבחר,י ם בעבודתםי לשם במקומות ה מיוחדים לגוההעבוד

 

והוא שעד עתה בהיותם במדבר לא נצטוו לזבוח בקר וצאן . ועתה יאמר אליהם מאמר אחר

כ לא ה יה  "וג.  לא נתחייב להביא קרבן,ומי שלא היה רוצה לאכול בשר. לשלמים לפני המשכן
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לה כולם תלויו ת   כי המצוות הא,  במדב ר להביא בכו רות ולא מעשר בהמה ומ עשר שנימחויב

 ה  אם ירצה האדם לעשות, ולא היו נוהגים  במדבר דרך חובה כי אם דרך רשות,היו בארץ

 . א בחיוב למשכן ואפילו ברגליםווגם לא היו מחויב י ם במדבר לב. מרצונו

 

ולזה אמר כאן שלא יחשבו שאחרי בואם אל הארץ תהיה העבודה בבית הנבחר רשות ול א  

.  ולא היה עליו חובה, שאיש כל הישר בעיניו יעשה בזה,במדבר כמו שהייתה בה יות ם ,חובה

 כי . כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ו אל הנחלה שהיא בארץ,כי הנה ז ה לכם במדבר

ולא היה המדב ר  .  בעבור שהיו נוסעים  כל היום ממ סע למסע,במדבר לא היה להם מנו חה

'   הירדן וישבו ב ארץ אשר האבל כאשר יעברו את. מקום נחלתם שיהיו המצו ו ת תלויים בו

 שכל אחד מכיר ויודע חלקו ונחלתו שזו היא , רוצה לומר אחרי הכבוש והחלוק,מנחיל אותם

יתב רך אותם לנסות  ’  והם  הגויים אשר הניח ה, יניח להם מכל אויביהם  מסביב,ועוד. ההנחל

שמה   ,לשכן את שמו' במקום אשר יבחר ה ,הנה אז.  שזו היא המנוחה באמת,בם ישראל

 . יביאו בהכרח  ובחוב ה העולות והזבחים ו שאר הדברים אשר זכר

 .  ושם תהיה השמחה השלמה, לומר שהנדר ראוי שיהיה מ ן  המובחר,ואמר וכל מבחר נדריכם

 

עם היו ת חובת הרגל .  לפי שעם כל הבית י לך שמה אם ירצה,וזכר ה בנות ו הבנים והאמ הות

 שמה היה להן שכר טוב  תה הנשים ההולכו הנ,כמו שאמר יראה כל זכורך. בלבד בזכרים

 כי מפתם יאכל אחרי שאין  ,מהםיוי באותה  מצוות חובה י שמח עווגם הל.  כנשי אלקנה,בעמלן

 .  כמו שנתנה לשאר השבטים,לו חלק ונחלה בארץ

  . והם בכלל הבנים, בני ביתום לפי שכבר צווה שיהיו עניי ,והנה לא זכר בזה העניים

 

בית הבחירה היה המאמר  הראשון לשלול שלא יהי ה במקום  הנה התבאר שבעניין 

 . 'מהמקומות אשר עבדו שם הגויים כי אם במקום אשר יבחר ה
 בא להודיע שגם באותו מקום הנב חר לא תהיה ביאתם וקרבנותיהם רשות והמאמר השני

 והנחלה תהיה חיו ב  גמור ולא רשות  הכמו שהיא עתה במדבר אצל המשכן אבל אחרי המנוח

 .קרבנות ואם במעשרות ובביאה שמהאם ב

 

 יט-יג, דברים יב
  : ָמקֹום אֲ ֶׁשר ִּתְרֶאה-ַּתֲעֶלה עֹלֶֹתיָך ְּבָכל- ְלָך ֶּפן ִהָּׁש ֶמר יג
 ּבְ ַאַחד  ְׁשבָ ֶטיָך ’ ִיְבַחר ה-ַּבָּמקֹום  ֲאֶׁשר - ִאםִּכי יד

  :ָׁשם ַּתֲעֶלה עֹלֶֹתיָך ְוָׁשם ַּתֲעֶׂשה ּכֹל ֲאֶׁשר ָא נִֹכי ְמַצֶּוָּך
 

  ]המאמר השלישי בעניין בית הבחירה[
 ושהם , שאולי יאמרו ישראל בלבם הנה המעשרות ושאר הדברים שהם לכהנים,ועניינו אצלי
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'   היה ראוי ומחויב שלא יעשו אותם כי אם במקום אשר יבחר ה,נאכלים לפנים מן החומה

לן כליל ו שהן כאבל העולות.  ולהיות האכילה לפנים מן המחיצה,'לצורך הכהנים משרתי ה

עתר השם יתברך באותו  י כדי שי, כל אחד בארצו, למה לא יעשה אותם האדם בבמה,לגבוה

 ויאמר לא אוסיף עוד  ,חוחיאת ריח הנ'  וירח ה:וכמו  שעשה לנח בצאתו מן התיבה. קרבן

 , בהעלותו את העולה על גורן ארונה היבוסי ,ודוד גם הוא. לקלל את האדמה בעבור האדם

 כי היית ה ,ויחשבו  ישראל שבזה לא היו הכה נים חסרים דבר]. כה,ב כד"ש[ארץ ל' עתר הנ

  .לה כלילוכ

 

 ' הספק הה
 :למה במאמר השלישי מן ב ית הבחירה אמר

'  כי אם במקום אשר יבחר ה,השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה

 . אלהיך באחד שבטיך שם תעלה עולותיך

 והנדרים , והמע שרות והבכור ות,עולות מבין שאר ה זבחים למה  עשה השמירה על ה,ויקשה

 וכאן זכר בלבד , פעמיםשתי כמו שאמר למעלה ,והנדבות שהיה מחויב לאוכלם במקדש

 .העולות

 

 'תשובה לספק ה
שמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה כי אם במקום אשר יההנה מפני זה אמר 

 אבל צריך , מעשות כדבר הזה בעניין העולותשמר לךי ה,כלומר. באחד שבטיך' יבחר ה

ותעשה כן .  כי הוא הבוחר ויודע המקום הנרצה אליו ולא אתה,'שתלך במקום אשר יבחר ה

 ,או אתם כל בית ישראלו שמה על כל פנים תב,אף על פי שאותו מקום יהיה לאחד שבטיך

 .  לא במקום אחר, להעלות עולותיכם, לומר כל שאר השבטיםהרוצ

 מה לכם לבקש מקום  , לומר אם הוא בחר בזההרוצ. 'אשר יבחר ההסיבה בזה באומר ו ונתן 

 . והעבודה ה היא לא תצלח בהיותה ה פך בחירתו. אחר אשר הוא לא בחר בו

 . ולמה לא זכר כי אם העולות,הנה התבאר למה בא המאמר השלישי הזה
 

 מה שלא אמרו בשאר ,באחד שבטיך אמרו בזה  המ אמר ,והנה יור ה על אמיתת מה שפירשתי

 , רוצה לומר היות הקרבן עולות השבטים כולם , מפני שזה היה מקום המחלוקת.המאמרים

 . במקום אחד מיוחד משבט אחד

 הוציא  ,לםו שהוא כולל שאר הזבחים כ,ךמצווושם תעשה כל אשר אנכי אמנם לפי שאמר 

י אם בפתח אהל   שעם היות שבמדבר לא היו יכולי ם לשחטו כ.להם מן הכלל בשר תאווה

 והטמא לא  , וה יה ה בשר שלמים וה יו אוכ לים אותו בעזרה, והדם היה נשפך על המזבח,מועד

 אחרי היותם ,עתה. והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל) צו' פ( כמו שאמר .היה נוגע בו

  . היה זה כן,בארץ
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א ורך לב לומר מבלתי שתצטהרוצ. בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר בכל שעריךולזה אמר 

איש איש אשר ישחט שור או  שאמר , על זה כבר נרמז בפרשהרוההי ת. אל המקדש על זה

כ י הנ ה  . ' וגו ואל פתח אהל מועד לא הביאו, או אשר ישחט מחוץ למחנה,כשב או עז ב מחנה

 ובהי ו ת להם שם אהל , שאותו איסור לא ינהג כי אם במדבר בהיותם ב מחנה,רמז להם בז ה

'  כברכ ת ה והנה אמר בזה . פירש אותו כאן, ולהיותו רמוז שם.ארץהם אל  לא אחרי בוא.מועד

ה ו שלא יאו, למדה תורה דרך ארץ:)ב"שם י(ל " זי"רשלפי שכמו שכתב  ,אלהיך אשר נתן לך

 .בשר אלא מתוך רחבת ידים ועושר

 והעושר שהשפיע עליך מרוב  ,אשר אתך'  בעבור ברכת התזבח ואכלת בשרולזה אמר 

 . ולכן ראוי הוא שתאווה לאכול בשר.הבקר והצאן

 

 אבל הטמא והטהור יאכלנו כמו  ,והודיעם עוד שלא יצטרכו באותו בשר תאווה לנהוג בו טהרה

 ככ ה . לפי שאין בו  קדושה ואינו נקרב על גבי המזבח,שיאכלו הצבי  והאיל הטמ א והטהור

 . דושת מה בה מבלתי שמירת ק, הטמא והטהור,יאכלו בני ישראל את בשרם בכל שעריהם

 

 ]איסור דם[
 שהותר להם גם כן את הדם שנאסר ,ולפי שלא יחשבו שאחר שהותר בשר תאווה בשערים

רק את לכן הוצרך לומר אחרי היתר בשר תאווה .  כיו ן  שאין בו זריקה על המזבח,במצוותו

 והודיעם .רוצה לומר שלא יאכל אותו בשום פנים. הדם לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים

 וב פרשת כי ירחי ב  .סו ייפכו כ מים מ בלי כו כי אם לש,ם זה עוד שאין צריך גם כן כסוי ד םע

 . יתבארו הענינים האלה כפי הצורך אליהם

 

 שאולי יחשבו בני ישראל ,והוא.  להתיר ספק זהלא תוכל לאכול בשעריך ,והנה אמר אחרי זה

ת וה נדרים והנדבות שלא הייתה הביאה לב ית הבחירה כ י  אם לתת שמה המעשרות והברכ ו

תם לה ם יולכ ן יחשבו שכב ר יוכל האדם לת.  או למי שיצטרך הדבר כפי הדין,לכהנים וללויים

 בהי ו ת ,ולמה יצטרך האדם לצאת מביתו וללכת לירושלם מפני זה. בשערים אשר ירצו

לא תוכל לאכול בשעריך  :הנה להשיב לזה אמר. שאותה מתנה אפשר לתת להם בשערים

 . גם עם ישראל,המאמר הזה עם הלוי ידבר: ע"ראבוכמו שכתב ה. 'ווגמעשר דגנך 

.  שלא יחשוב שהיה עניין  הבי אה למקדש מפני שיתן המתנות ההן ללויים ולכהנים ,והכונה ב ו

 ואף הכהנים והלויי ם אין להם רשות לאכלן כ י , שםםכלו כי לא היה התכלית כי אם לא,אינו כן

 לא מפאת המת נה  ,אכילה תצטרך הביאה שמה ולכן מפאת ה.אם באותו מקום מקודש

 רוצה לומר אמת הוא שהמתנה כבר אפשר לתת  ,לא תוכל לאכול בשעריךוזהו אמרו . אליהם

'   כי אם לפני ה,לכם לא תוכלו לאוכלו בשעריםו אבל אתם כ,אותה ללויים ולכהנים בשערים

 .  והשמחה תהיה לפניו לא במקום אחר,ובמקום אשר יבחר

 



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr*  ראהאברבנאל לפרשת קיצור 

 

15

15

 ' הספק הו
 : באומרו,י פעמיםת ונשנית ש,וי ב אותה הפרשה עצמהומה נכפל אזהרות הלל

 אתה ובנך ובתך ועבדך ,אלהיך בו'  במקום אשר יבחר ה,אלהיך תאכלנו' כי אם לפני ה

 . 'י  אשר בשעריך וגווואמתך והלו

 וחזר לומר מיד 

 . השמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך

 . הזהיר עליו אחר שכבר ,והוא מאמר כפול

 

 .  ואני לפרש הכתוב על פי הפשט באתי.ל כתב שבא ליתן לאו על הדבר" זי"רשו

 .ו י בעשה ולא תעשה וכמו שיתבארואף כי כבר נכלל במאמרים הקודמים עניין הל

 

 תשובה לספק ו
 ,אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתךאמר . ולפי שהאדם לא ישמח אם יתרחק מבניו ומבנותי ו 

ואפילו הלוי אשר . ' ולא יברח ממנו בעלותו לראות את פני ה,עבדו ואמתושילך עמו שמה 

 עד שמפני זה אני אומר לך שלא תעזוב את הלוי ,בשערך יצטרך ללכת שמה לאכול ולשמוח

 לומ ר  הרוצ.  לומר כאשר תעלה לרגל לא תעזוב את הלוי במקומךהרוצ. כל ימיך על אדמתך

.  ותלך אתה לבדך עם ביתך לירושלם,שנתת לושאר הוא בשערים עם המעשר והנדרים ישי

 .  ושם ישמח עמך,אבל עמך ילך בקרבך לירושלם. השמר לך פן תעשה כן

 

 התיר להם לישראל כל מה שיסופק אצלם ,הנה התבאר שבמאמר השלישי והרביעי האלה

 ואם מעניין הביא ה לירושלם על מצוות בית , אם מעניין ה עולות,על מצוות בית הבחירה

 . רההבחי

 כי אם , למעט שבגולה אינו מוזהר עליו, פירש השמר לך פן תעזוב את הלוי על אדמתךי"רשו

 .  ולא יותר מזה,כשאר עניי ישראל

 .הנה בזה הותר הספק הששי
 

 כח-כ, דברים יב
 ָלְך -ְּגֻבְלָך ַּכֲאֶׁשר ּדִ ֶּבר -ֱאל ֶֹהיָך ֶאת’ ַיְרִחיב ה-ִּכי כ

  : ַאַּות ַנְפְׁשָך ּתֹאכַ ל ָּבָׂשר-ְתַאֶּוה ַנְפְׁשָך לֶ ֱאכֹל ָּבָׂש ר ְּבָכל -ְוָאַמְרָּת אְֹכלָ ה בָ ָׂשר ִּכי 
 

 ]היתר בשר תאווה[
 כי כבר התיר  , שהפרשה הזאת לא באה להתיר בשר תאווה,כפי סגנון הפ רשיות אומר אני

אבל באה לתת הטעם אל מה שאמר בפרשה של מעלה מהיתר  . אותה בפרשה של מעלה

שם תעלה עולותיך ושם כי לפי ששם הוציא מן הכלל שאמר . ר הדםבשר תאווה ומאיסו
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 וזכר להם שיהיה מותר לאוכלו בשערים בכל , את בשר תאווה,תעשה כל אשר אנכי מצוך

 . ושלא יאכלו את הדם, הטמא והטהור,אות נפשם

 שכבר ישאל אדם ולמה זה הוצ את מן הכלל השלמים מבי ן שאר הזבחים ,ראה אדון הנביאים

והנה שניהם הי ו אסורים  .  למה אסרת את הדם,ואם היה שה תרת בשר התאווה. נותוהקרב

 .  למה לא התרת האחר גם כן, ואם התרת אחד מהם.כאחד

 לתת להם הטעם והסי בה למה הת יר להם בשר  , זאת הפרשהה בא,הנה להשיב  לזה

 . תרוי ולמה אסר להם את הדם בה,התאווה

 

 במקו ם כי ,כא שר ירחיב הכל כי ירחיבואין פירוש . ולךאלהיך את גב' אמר כי  ירחיב הולזה 

 . אלהיך את גבולך כאשר דבר לך'  שירחיב  הבעבור יאמר ,הזה  ישמש במקום הסי ב ה

 שנאמר ,לישראל'  כי זהו אשר דבר ה,והרחבת הגב ול הוא ירוש ת הארץ משבעת העממי ם

של גויים רבים  אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונ'  כי יב יאך ה) ואתחנן' פ(

 וה יבוס י שבעה גויים רבים ועצומים  יוהח וורי והג רגשי והכנעני והפריז י ותי והאמימפניך הח

ולכן  .  ולא דבר לישראל על ידי משה לתת להם, ואמנם השלשה נכללו בשבועת האבות.ממך

 כי שבועת האבו ת ,אלהי ך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך' ואם ירחיב הבערי המקלט  אמר 

אמר כאשר  אבל ,אבל כאן לא אמר כאשר נשבע לאבותיך.  באות ה השלשה הנשאריםהייתה

 . ומה שדבר אליהם הוא על ארץ שבעת העממים. דבר לך

לכם במקום ו ולא תהיה מקובצ ים כ ,ב את גבולך כמו שאמר לךיואחר כך יאמר בעבור שיר ח

אלהיך  '  הי יכריתכ ולא אמר כי ירחיבכי לכן אמר .  כמו שהייתם במדב ר אצל המשכן,אחד

 .  הוא הרחבת הגבול, שמה שחייב התר בשר תאווה,להורות אליהם. את הגויים

 

לכן יהי ה  .  אני ידעתי את יצרך שתאמר אוכלה בשר בעבור שתאווה נפשך לאוכלו,ועם זה

 . ותך ותאכל אותוורוצה לומר שתשקיט את תא. ות נפשך תאכל בשרומההכרח שב כל א

 לכן מפני זה הוצרך השם להתיר  ,לשום שמו שם רחוק'  יבחר הוכיו ן שיהיה המקום אשר

 כי אם מפני הרחבת הגבול , מירושליםםלרוחקתר ב לבד י לא שיהיה הה,בשר התאווה

  .תר כולל לרחוקים ולקרוביםי ולכן היה  הה. הותרה המצווה ה היא, ורוחק המקום,והארץ

 רוצה לומר לכן נתתי לך ,צויתיךוזבחת מבקרך ומצאנך כאשר ונת זה המ אמר וואם כן יהיה  כ

 . תר ב שר התאווהיקר הצ יוו י בהי כי שם היה ע,התר שתזבח מבקרך ומצאנך

 

 ] השווא ה לצב י ואיל[
 ֱאלֶֹהיָך ָלׂש ּום ְׁשמֹו ָׁשם ’ ִיְרַחק ִמ ְּמָך הַ ָּמקֹום אֲ ֶׁשר ִיְבחַ ר ה-ִּכי כא 

  :ַּכֲאֶׁשר  ִצִּויִתָך ְוָאַכְלָּת ִּבְׁשָעֶריָך ְּבכֹל ַאּוַ ת ַנְפֶׁשָךְלָך ’ ְוָזַבְחָּת ִמּבְ ָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך אֲ ֶׁשר ָנתַ ן ה
  :ָהַאָּיל ֵּכן ּתֹאֲכֶלּנ ּו ַהָּטמֵ א ְוַהּטָ הֹו ר ַיְחָּדו יֹאֲכֶלּנּו-ַהְּצִבי ְוֶאת - ַּכאֲ ֶׁשר ֵיָאכֵ ל  ֶאתַאְך כב 
  :ַהּבָ ָׂשר-תֹאַכל ַהֶּנפֶ ׁש ִעם-א ֲחַזק לְ ִבְלִּתי ֲאכֹל ַהָּדם ִּכי הַ ָּדם הּוא ַהָּנפֶ ׁש ְולַֹרק כג
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 וזבח ת גם במילת ,ל בחולין ריש פרק השוחט" זרבותינוואמנם מצוות השחיטה קב לו אותה 

 .  כי עם השחיטה תאמר הזביחה  באמת,נכללה

דש חוץ למקדש כי כב ר  ו להודיעם שבזה לא היה מתיר שיאכל דבר ק,אך כאשר יאכלואמר 

 כי אם , לא תצטרך לטהרה ולקדושה,תי שתהיה אכילתו חולין ואמריצווית אך .נעשה חולין

 .  שיאכלו אותו הטמא והטהור יחדו,אכל הצבי והאיליאכל כאשר יישי

כי .  כמו שהותר חלב הצבי והאיל, להתיר בשר התאווה,ולא אמר אך כאשר יאכל הצבי והאיל

 יאכל כצבי וכאיל  ולא אמר כל אשר. הטמא והטהור,באופן האכילהדמות כי אם י לא עשה הה

דמות לא י לפי שבזה הי ה  הה,הטמא והטהור יחדו כצבי וכאילולכך יפרש בכל מקום . יאכל בו

 . בדבר אחר

ונעתק מזה לתת הסיבה למה . הנה בזה נתן הטעם והסיבה למה התיר להם בשר התאווה

 רק חזק לבלתי אכול אתועל זה אמר . נאסר להם אם כן הדם אחרי שנאסר באיסור הבש ר

 . וגומרהדם

  

 ]שלושה הסברים לאיסור דם[
 שנתנה התורה שמה  בפרשת אחרי מות שלשה  ,אבל הנראה אלי בטעם איסור הדם הו א

  :תנאים באיסורו

  ראש וןטעם  הה
 ובו ישולח הנפש לכל האברים להיות תולדתו ושלוחו ,מפני שהדם הוא מרכב הרוח החיוני

 :אמר. ח"א מספר ב"יפרק לוסופים ביראש הפ כמו שזכר ,ההכרחי מן ה לב

ח החיוני והנפשי והז ן  ו וממנו ישתלח הכ,שהורידים ו השריגים צומחים מן הלב

 . באמצעות הדם והרוח אשר בו

 ויהיה גוף  הבהמ ה ובש רה תחת גו פ ו  ,יתברך ציוה שעל המזבח יקרי ב האדם קרבנו’  והנה ה

 האדם נפש תחת  תחת נפש, מפאת הנפש החיונית הנשואה בו, ויהי ה  דם הבהמה. ובשרו

 כי  , אל הנפשס שיתייח]שניתן למישוש, חומרי[כי לא יוכל האדם להקריב דבר ממנו ממושש . נפש

. כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר עליו ועל זה נאמר שם . אם הדם

 . היא  נשואה בדם, והיא הנפש  החיונית, כי נפש הבשר, רוצה לומר.כי הדם הוא  בנפש יכפר

וכמו שח ויב כל אדם . ' כדי שיכפר על נפשותיכם לפני ה,קרב הדם על המזבחו שייצוויתולכך 

  וכמו שאמרו, ולמסור אותה על דבר כבוד שמו,יתברך’ לשפוך את נפשו החיונית לפני ה

 . ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך

 :ואמרו

 .שר היא נשואה בו ביאורו הוא כי  הדם יכפר בבחינת הנפש א,כי הדם הוא בנפש יכפר

 .  יכפר על נפשותיכם, בעבור הנפש הנשואה בו ובב חינתה,וזה ו אמרו בנפש יכפר

 ונתתי פני ,כל נפש מכם לא תאכל דם :נפש המצוו ה ההי א בלשון הלזה תמצא שם שבא

  .'בנפש האוכלת את הדם וגו
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  .לפי שהיה ה איסור ההוא מפאת הנפש

  . ולא זכר בו שם נפש, מבני ישראלאיש אישאמנם בשחיטת חוץ לא אמר כי אם 

 

 ונפש האדם אשר עליה , שעם היות הנפש הנשואה בדם היא הנפש החיונית,ודע עם זה

 או שיכפר הדם  , מפני ההשתתפות אשר ישתתפו בו, הנה תכפר זו על זו; היא השכלית,יכפר

פש והנ.  וכפרהה וצריכה סליח,ותיהועל נפש האדם החיונית במה שחטאה גם היא בתא

 . השכלית תהיה כפרתה בתשובה ואמונה 

 .והנה אם כן זכר בזה הטעם הראשון
 

 ובטעם הש ני  
 והוא ,ואם יאכל אדם דם כל בשר.  לבשר אחדהזון וי ה יי לפי שהמזון ישו ב לטבע הנ,הוא

 ותשוב קרוב אל טבע נפש , יוליד עובי וגסות אל נפש האדם, לאחדיםהיתחבר בדמו ויהי

 :כולים רביםי והנה הבשר אשר יאכל ישתנה בשנויים וע,נשואה בדם כיון  שהנפש .הבהמ ות

  .זוןי עד שישוב אל טבע הנ, ואם באברים, ואם בכבד,אם באצטומכא

 

נויי ם  יכולים ושי ולא יצטרך אל ע,קחהו הטבע כמ ו שהואי י, להיותו דבר מבושל,אמנם הדם

 יתמזג דם ,כול אחרילי ע מב,ח הטבע אותו כמו שהואו ובלק. כשאר הדברים הנאכלים,רבים

 וזו הר השכ ל , ונ פשו החיונית  בתאוותיה  תתעבה כנפש הבהמ ה,האדם בדם הבהמ ה

 ולשתף אל מזגם , להרתיח החום הטבעי ביותר,כי דמים בדמים נגעו. שפע אליה יחשךמוה

 . ומרה תהיה באחרונה, עד שיקנו אליהם התאוות הנפסדות,טבע הנפש הבהמית

דם ואומר לבני ישראל . כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא באומרו ,ןוהטעם הזה אמר שם גם כ

 כמו  , ולא שדמו במקום נפשו,ואין פירוש הכתו ב שהנפש נושא לדם. כל בשר לא תאכלו

 : אבל פירושו הו א.ן"רמב כמו שפירש ה,וגם אין הנפש בכאן רמז לגוף. שפירשתי

  .שהדם הוא מתחבר אל הנפש ודבק עמו

 

.  ולכן אמר כי נפש הבשר בדם הוא,שהדם הוא הכלי לנפש הנשואה בו ,ואפשר עוד לומר

 שהדם הוא  ,דמו בנפשו הואומזה הצד אמר . והנפש היא המהו ה לדם כי היא פועלת העכול

אחד במדרגת הכלי והאחר במדרגת הפועל . ויצדקו אם כן שני המאמרים. על הנפשומפ

 . והצורה

 

 והטעם  השל י שי 
כי אנחנו לא נראה הנפש אשר נראה הדם שהיא בו . פש בגוף החי כי הדם הוא מקום הנ,הוא

כמו שהוא חי בגוף  .  יחשב כאלו אכל הבעל חי ההוא,ואם יאכל אדם הבשר והדם. נשואה

 ובכמ ה ,מיתות'  דק ובפר, גיד הנשהק בחולין פר,וכבר  נאסר לבני נח אבר מן החי. ובנפש
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 ושאכל הבעל חי עם ,כל אבר מן החי יהיה כאלו א,ואם יאכל האדם הבשר והדם. מקומות

 . דו שהוא דבר מגונה מא,נפשו כמו שהוא בחיים

  . לא תאכלו, רוצה לומר עם נפשו שהוא דמו,אך בשר בנפשו דמו לא תאכלוולבני נח נאמר 

 

 כל ...כי נפש כל בשר דמו הוא באומרו ,וגם הטעם השלישי הזה זכרה אותו התורה שמה

 הנה אם כן ,כי אחרי שהנפש נשואה בו. כי נפש כל בשר הוא דמו , רוצה לומר.אוכליו יכרת

 שהוא כאלו אמר כי נפש ,ת בכתו ב"או יאמר שיחסר בי. יאמר על דרך ההרחבה  שהוא הוא

 ולכן  . בני נח האוכל אבר מן החית מתורת כמו שיכר, ולכן כל אוכליו יכרת,דמו הואבכל בשר 

 . זכר העונש בטעם הזה

 

בר הכתוב כי אם בנפש  י ידענו שלא ד,ת הטעמים האלה נפש כל בשרומאשר אמר בכל שלש

 .  כי הנפש השכלית איננה בדם ולא מתחברת עמו. לא בנאכל ולא באוכל,החיונית

 . הנה לשלשה הטעמים האלה אסר לנו האל יתברך אכילת הדם

 

 ]בדברי משה רמוזים שלושת הטעמים שהוזכרו[
 תראה שאדון  , שהוא משלשת הבחינות אשר זכרתי,ואחרי שידענו טעמי איסור הדם במקומו

 לפי שנסמך על מה שזכר כב ר , ואם כי זכרם ב קוצר רב.הנביאים רמז  בדבריו כאן  לשלשתם

 . מזה שם

. רק חזק לבלתי אכול את הדם כי הדם הוא הנפש ו לא תאכל הנפש עם הבשרכי הנה אמר  

תחשוב שהדם להיותו מאכל מעוכל   שמא ,ועניינו.  אשר זכרתיהטעם האחרון כנ ג דוזה מכ וון 

דע נא וראה  .  שלכן יחדש בך חוזק ואומץ ר ב,זוןיל בו הטבע בגופך  לשנותו לטבע הנולא יעמ

 .  שתהיה י ותר חזק ואמיץ לבלתי אכול את הדם: אבל בהפך,שאינו כן

ו לכן  . או שהדם הוא מקום הנפש בגוף החי. ונתן הטעם האחר והוא שבדם הוא הנפש

ולכן אין ראוי .  וכעניין אבר מן החי, תהיה כאלו אכלת החי כמו שהוא בגוף ונפש, אותוךבאכול

 והי א , והחי בנפשו כמו שהוא, כי תהיה אם כן אוכל אבר מן החי,שתאכל הנפש עם הבשר

 . דבר מגונה ואכזריות רבה 

 

לא  במה שאמר ,גם העיר על הטעם השני מהגסות והעובי אשר יוליד במזג האדם ונפשו

 כמו שהמים להיו תם יסוד פשוט אינם ראויים  , רוצה  לומר.ו על הארץ תשפכנו כמיםתאכלנ

.   כי אם בבחינת הדם עצמו,לא בבחינת הנפש אשר בו.  כך הדם בלתי ראוי להזנתך,להזנה

לא תאכלנו ועל הטעם האחר העיר באומרו .  לומר מפאת עצמוהרוצלא תאכלנו וזה ו אמרו 

 . פר המזבח על נפשך כמו שאמרוההטבה ה י א שיכ. למען ייטב לך

 . אין ראוי שתאכלהו שלא ברשותו,ומתנת מזבחו' ומה שהוא מ חלק ה
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 ]שתי סיבות לאיסור דם[
 שאחרי שציוה רק חזק לבלתי אכול הדם מן הטעם  ,ואפשר עוד לפרש בכתובים האלה

 :בותי נתן בזה שתי ס,שפירשתי

 .  והשני מפאת המצווה,  מטבע המצווה בעצמהאחתה הסיבה

ואין ראוי . חו הוא הנפש בכ,רוצה לומר הדם. כי הדם הוא הנפש ולכן אמר בבחינת המצווה

 והיה זה להי ותו מוליד גסות ועובי בטבע  . אבל שעל הארץ תשפכנו,שתאכל הנפש עם הבשר

 . האדם ומזגו כמו שזכרתי

 

למען ייטב  ו וזהו  אמר.  שציוה בו שראוי שיקיים מצוותו, מפאת האלוה יתברךעוד נתן הסיבה

 מאחר שהוא  ,  יהיה הדבר מה שיהיה,רוצה לומר. 'לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני ה

 .  ראוי לקיימו,'הישר בעיני ה

 

ולכך חתם דבריו .  למה התיר בשר תאווה ולמה אסר הדם,לו אדון הנביאיםוהנה באר זה כ

אבל לא תחשבו . מקום ותאכלו אותו בכל ,באומרו הבש ר תאווה אשר אמרתי יהיה חולין

ושכן  . לא ללמד על עצמו בלבד יצא אלא ללמד על הכלל כלו יצא. שכיון שיצא מן הכלל ללמד

 לא תוכל לאוכלם בשעריך דשיך אשר יהיו לך ונדריךורק שאר ק ,אינו כן. יהיו שאר הקודשים

יך  עולת ואם היו עולות תעשה .'ובאת אל המקום אשר יבחר ה אותם תשאכאשר תאווה אבל 

 הנה אז ,ואם יהי ו שאר הז בחים.  להיותם כולם כליל לגבוה,אלהיך'  הבשר והדם  על מזבח ה

 ומזאת הבחינה רוצה לומר להשלמת  . אחר זהוהבשר תאכל' דם זבחיך ישפך על מזבח ה

 ואין בו הכפ ל דברים לפי  רק קדשיך אשר יהי ו לך ונדריך אמר כאן ,המאמר בעניין בשר תאווה

  .הנה נתבארו הכתובים כו לם. עניין הצוואה שזכר שבא לצורך תשלום 

 

 ] שמור  ושמעת את  כל הדב רים: סיכום[
 ַהְּדָבִרים הָ ֵאֶּלה  ֲאֶׁשר  ָאנִֹכי ְמַצֶּוָּך - ְוָׁש ַמְעָּת אֵ ת ָּכלְׁשמֹר כח 

 :ֱאלֶֹהיךָ ’ העֹוָלם ִּכי ַתֲעֶׂשה ַהּטֹוב וְ ַהָּיָׁשר  ְּבֵעיֵני -ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּו ְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך עַ ד
  

ה שהכניס ”לפי שראה משה רבנו  ע. ' ו גושמור  ושמעת את כל הדבריםוהנה אמר אחרי זה 

ק התורה וולפי שאין ראוי בח. עצמו לתת טעם למצוות האלה וסיבות כפי הטבע והאמת

לכן אמר הנה נתתי לך .  עליו טעם ולא סיבה כללהשנצטווהאלהית שיבקש האדם על מה 

 ודי לך , על זהחלהתווכ אתבואבל אתה לא . ב ות וה טעמים אשר ראיתיבדברים האלה הסי

 כי אם כדי , לא מפני הטעמים  אשר הודעתיך,שתשמור ותבין  ותשמע הדברים האלה כולם

 אף על פי שלא יהיה  ,אלהיך' שייטב לך ולבניך אחריך כאשר תעשה הטוב  והישר  בעיני ה

 להיות ם  ,ת הראוי שיתקיימו גם מבלי טעםכי המצוו ת האלהיו. הדבר ההוא טוב וישר בעי ניך

 .ממנו יתברך
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  א, יג–כט ,דברים י
 ָׁשּמָ ה ָלֶרֶׁשת אֹו ָתם ִמָּפֶניָך -ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר  ַאָּתה בָ א -ֱאלֶֹהיָך ֶאת’ ַיְכִרית ה-ִּכי כט 

  :ְוָיַרְׁשָּת אָֹתם ְוָיַׁשְבָּת ְּבַא ְרָצם
 ַא ֲחֵרי ִהּׁשָ ְמָדם ִמ ָּפֶניָך ִּתָּנֵקׁש ַא ֲחֵריֶהם - ְלָך ֶּפן ִהָּׁש ֶמר ל

  :ָאִני-ֵּכן ַּגם-ֱאלֵֹהיהֶ ם ְוֶאֱעֶׂשה -ִּתְדרׁש ֵלאלֵֹהיהֶ ם ֵלאמֹר ֵאיָכה יַ ַעְבדּו ַהּגֹוִים ָהאֵ ֶּלה ֶאת -ּוֶפן
 ֲאׁשֶ ר ָׂשֵנא עָ ׂשּו ֵלא לֵֹהיֶהם ’ ּתֹוֲעַבת ה-ֱאלֶֹהיָך ִּכי ָכל ’ ַתֲעֶׂשה ֵכן ל ה-לֹא לא 

  : ְּבנֵֹתיֶהם ִיְׂשְרפּו ָבֵאׁש לֵ אלֵֹהיֶהם-ם ְוֶאתְּבֵניֶה-ִּכי ַגם ֶאת

 
ישמעאל דרשו הפרשה הזא ת על העובד ' מיתות ובפרק ר' ל בסנהדרין פרק ד"זחכמינו 

בו ח  י כי אם על ז,ז"כי לפי שלא ענש על עבודת ע. כדרכה שחייב עליה לעולםבודה זרה ע

בדה בדב ר  ו לעז"שאם דרכה של ע , בא ללמד כאן,לבדו'  בלתי לה,טור ונסוך והשתחויהיק

טור נסוך יבוח וקיאבל ז. שחייב -  שזהו עבודתו-  כגון פוער לפעור וזורק אבן למרקוליס,אחר

 . והשתחויה חי יב אפילו שלא כדרכה

  .ל" זי"רש וכן פירש 

 

והוא המורה שאין זו אזהרה שלא  . אלהיך' לא תעשה כן להאבל יקשה לפירוש הזה אמרו 

ולכן שאר המפרשים .  כי אם שלא יעבדו את השם הנכבד בעבו דתם,םיעבדו את אלהיה

 .  יתעלה בעבודות הגויים ההםותוהיטי בו אשר דברו שהייתה כוונת המצו וה שלא יעבדו א

 . ה"ג פמ" פירש כן בחהמורהוגם הרב 

 

  :וכפי הדעת האמת הזה יהיה פירוש הכתובים כפי מה שאומר
 וישתכח שם עבודה זרה מן ,את הגויים האלה מלפניך כאשר יכרית השם יתברך -כי יכרית 

 לא להיות עבודתם ,ים אחריםהי תברך את עובדי אל’  אל תחשוב בלבך שהכרית ה,הארץ

לפי שאין ראו י  .  כי אם בעבור שהי ו  עושים כבוד ו עבודה שלמה למעשה ידי אדם עץ ואבן,רעה

 בלתי ,טור וה ה שתחויהיוך ו הקסיבוח והני כי כן אסר הז.לתו לפסיליםילתת כבודו לאחר ותה

 ות האלוהת רוצה לומר שתדרוש ותחקור לדעת עבודו,ולכן אולי תדרוש לאלהיהם. לבדו' לה

ם האלה  י כאשר היו עושים הגוי, לשם הנכבד והנוראת כי אם לעשו,בדםו לא לע,ההם

ן   הן בעצמ ,לפי שאותם העבודות הנהוגות. אלהיך' לא תעשה כן לה. לאלהיהם שייטב לפניו

אשר שנא עשו ' כי כל תועבת הוה וא אמרו .  ואיך יבחר בהן,יתברך’ מתועבות לפני ה

וזה באמת . כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו ב אש לאלהיהם ,והראיה על זה. לאלהיהם

 אף כי להיות האדם אכזרי על פי בטנו לבלתי ירחם ,יתברך לשפוך דם נקי’ תועבה לפני ה

 . עליו

 ַהָּדָבר  אֲ ֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ה  ֶאְתֶכם אֹתֹו ִתְׁשְמרּו ַלעֲ ׂשֹות - ָּכלֵאת   א,יג
 : תֵֹסף ָעָליו ְולֹא ִתְגַרע ִמֶּמּנּו-לֹא
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 לא תוסף עליו ולא תגרע ,את כל הדבר אשר אנכי מצווה אתכם תשמרו לעשותוחתם דבריו 

 כולם אשר  שתשמרו לעשות המצוות,ותה  אתכם התורהי די לכם במה שצ,רוצה לומר. ממנו

עבודות אשר בודי לכם בקרבנות ו.  כי כל המוסיף  גורע, ואתם לא תוסיפו עליהם, אתכםיצווית

 . ם הה םי ולא בעבודת הגוי, בחרם כי בה,ציוה השם יתברך לעשות בבית מקדשו

 

 ]סדר הפרשה והמצוות שבה[
ותם  יתברך בא’  מפני שלמעלה ציוה שלא יעבדו ה,והנה באה הפרשה הזאת במקום הזה

 באותן המתנות ,במקום אשר יבחרם לאלהיהם כי אם י שהיו עובדים  שם הגויהמקומ ות

 . הניםו בשכבר התב אר בספר תורת כ, אשר זכרת ובעבודת הקרבנו,והקרבנות אשר זכר

 אמר שלא יחשבו להוסיף  על המצוות דבר מעבודות  ,לכן אחרי שביאר תורת בית הבחירה

 .רת תועבהו אם קט כי זה  לא יהיה לרצון כי,םיהגוי

  

. ים י לא מעבודת אלהי הגו,היות דבר מלבם ושכלםואמנם אם אפשר שיוסיפו  בעבודות האל

.  ים  האלה את אלהיהםי כי הנה לא אסר כי אם איכה יעבדו  הגו,כבר יראה מז ה שיהי ה מות ר

לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצווה אתכם ול א   ,אבל כבר אסר זה באומרו  בפרשה ואתחנן

 . אלהיכם' עו ממנו לשמור את מצוות התגר

 

 אברבנאל דברים פרק יג 
  ו-ב, דברים יג

  :ָיקּום ְּבִקְרְּבךָ  ָנִביא אֹו חֵֹלם ֲחלֹום ְוָנַתן ֵאֶליָך אֹות אֹו מֹוֵפת-ִּכי ב
 ִּדֶּבר ֵאֶליָך ֵלא מֹר - הָ אֹות ְוַהּמ ֹוֵפת ֲאֶׁשר ּוָבא ג

  :ְיַדְעָּתם ְוָנָעְבֵדם- לֹאֵנְלָכה ַא ֲחֵרי ֱאלֹ ִהים ֲאֵחִרים ֲאׁשֶ ר
 חֹוֵלם ַהֲחלֹום ַההּו א -ִּדְבֵרי ַהָּנִביא  ַהה ּוא אֹו ֶאל - ִתְׁשַמע  ֶאל לֹא ד

  : ַנְפְׁשֶכם-ְלַבְבֶכם ּוְבָכל -ֱאלֵֹהיֶכם ְּבכָ ל’ ה-ֱאלֹ ֵהיֶכם ֶאְתֶכם ָלַדַעת ֲהִיְׁשֶכם אֹהֲ ִבים ֶאת’ ִּכי ְמַנֶּסה  ה
 

 וציוה אות ם שלא יוסיפו על הדבר מעבודות הגו יים ,יר הלפי שהזהיר ם על עבודת בית הבח

וגם כי  .  עבודה זרהימעניינהזהירם בפרשה הזאת שלא יתפתה לבבם בשום דבר . לאלהיהם

 . תן להם עליו אותות ומופתיםי וי,יצווה ב זה נבי א או חולם חלום

 

 :והם. והנה הב יא שלש פרשיות סמוכות זו לזו 

 . כי יקום בקרב ך נביא

 . תך אחיך וגומרכי יסי

 . כי תשמע באחד שעריך וגומר

 

  :ועניין הפרשי ו ת האלה הוא
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 אם בלמדו מנביא או חכם שיראוהו חוט א ויתלה עצמו  ,אוכי האדם פעמים שיתפתה לחט

 , ופעמים יתפתה מאחיו ורעיו וקרובי ו שימשך אחרי דבריהם ויעשה כמעשיהם . באילן גדול

שאם יראה אותם  . כי אם מפני הכלל. ולא לקרוביו. וופעמים יתפ תה לא לעליונים בחכמה ממנ

וי היה  אחרי רבים להטות מדר ך .  יאמר לו לבו אל תפרוש עצמך מן הצבור,חוטאים בכלל

 . הישר

 .תו יים  הללו באו שלשת הפרשיות הללויוכנגד שלשה מיני הפ

 

 ]פרשת נביא השקר[
ם הולכים על שלשה  הנה בפירוש מהפרשה הראשונה הזאת מהנביא יתחלפו המפרשים וה

 . דרכים

 ה נביא  נב יא שקר : שו נהאר הדרך  ה
 , ג"רלב והרב ע"הראב והוא גם כן דעת ,ד חלק שלישי" בפרק כהמורההוא דרך הרב 

 שהנביא הזה ה וא נביא השקר המתפאר בנבואה  ,רבי יוסי הגלילי בספריטת יהולכים לש

או ששמע האות מנביא  . ושהמופתים  שהביא הי ו מושגים אליו בקסם או בכשוף. שאינה בו

 .  ויתנבא בשם עבודה זרה,ע"ראב כדברי ה,אמת ותלה אותה בעצמו

 

ומה שהשיב לזה  .  וגומראלהיכם אתכם' כי מנסה ה אמרו וכבר יקשה אל הדעת הזה

 . הוא טענה בטלה - "וניסיון ה שם להראות צדקת המנוסה, שעזבו ולא המי תו" ע"ראבה

 איך קראו אות או  ,ואם היה בכשוף. בא האות והמופת שייעד איך , כי אם היה נביא שקר,ועוד

 .מופת

 

   הנביא  נבי א אמת ש הפ ך נביא שקר: שנ י תוהדר ך ה
ונתן ויהיה לדעתו .  שחזר להיות נביא שקר, שמדבר בנביא אמת,עקיבא'  רהוא מה שאמר

ו   אבל יאמר שכבר נתן אליך אות א,' וגונלכה נעבדה בלתי נקשר עם ,אליך אות או מופת

 .  ואחרי ימים חזר להיות נביא שקר. שכבר נתאמתה נבואתו,מופת

 

 שהוא הלשון המורה על הנביא שיקום כי יקום בקרבך נביא אמרו וגם לפירוש הזה יקשה

 . כי הקים בני את עבדי) ב" כ,שמואל א( כמו ,מעצמו

 

ות מי ו לא על א,בודה הזרה כי משפט הכתוב י ראה שהאות או המופת נתן על הע,ועוד

 נקשר לאמרומלת . ובא האות והמופת לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים כמו שאמר ,נבואתו

 .עם הקודם
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   נביא א מ ת ומופתים א מיתיים: והדר ך השל י שי
’  סיון מ היאבל היה לנ. תייםיהוא מאשר פירשו שהנביא הזה היה  נביא אמת ומופתי ו אמ

 . יתברך

 

 ואיך ציו ה  'כי דבר סרה על ה איך אמר עליו : והיא, קושיא יותר חזקהוהנה יקשה לדרך הזה

 . להמיתו

  :ודעתי בפירוש הפרשה כך הוא
 ,  או חולם חלום צודק, והוא יאמר שהשם יתעלה דבר עמויקום בקרבך נביאשאמר שאם 

ו נה בזה שיעשה ו ואין הכ,ם אות או מופתכונתן אלי. ושלא הגיע אל מדרגת הנבואה הגמור ה

ית ברך לא יחזיק ביד מרעים ’  כי הנה ה,ץ כנגד טבעו של עולםאותות ומופתים בשמים וב אר

 .  חלילה לו מרשע,לשנות הטבע ולעשות נפלאות על דבר שקר

 

כי הראיות  .  שיגיד אותם לאות ולמופת על נבואתו,אבל היה המופת בדברים עתידים להיות

מדרך חכמת  וזה אולי  הי ה יודע אותו  . מופת והיותר חזקות יקראו ,אותהחלושות יקראו 

לפי שהוא לא היה  . ונתן אליך אות או מופתולכן אמרו . חושישוף והניכ בים או מצד הכוהכ

  .בידו דבר זולת מנהג העולם

 כי אם  , לא יאמר עליהם לשון נתינה,והנה הדברים  אשר יעשו הנביאים בזולת המנהג הטבעי

 ויעש . ני פרעה לפועשיתםראה כל המופתים אשר שמתי בידך כמו שאמר . לשון עשייה

 .  נפלאות גדולות לבדולעושה. האותות לעיני העם

 מכה ודבר ה היה לפי שהוא לא היה רוצה שיעש, לכם מופתתנוועם היות שאמר פרעה 

 וכל זה ממ ה  שיורה שאמרו  . לאמת את נבואתו, כי אם שיגיד העתיד או דבר נעלם,עלובפ

שבו  שיאמינו בדב ריו כאשר יצדק ו בח,אוב אינו כי אם שיגיד העתיד ל,ונתן אליך אות או מופת

  . שיגידמהב

נלכה  והיה מאמרו .  רוצה לומר שהגיע ויצא כמו שיעד עליו,ובא האות והמופתוזה ו אמרו 

 . אחרי אלהים אחרים ונעבדם

.  או שהנביא עצמו אמר להם כן. הוא מאמר מ שה לגנות את דבריו,אשר לא ידעתםואמרו 

 ולדעת מה שלא ידע ,יןי לראות מה שלא ראה עדתתאוולפי שטבע האדם נוטה תמיד לה

 ולכן היה מפתה אותם שידעו אלהים חדשים אחרים מקרוב באו שלא שערו אותם .עדיין

 . עדנה

 וב ין  , ושהם שלחוהו  לאמר להם שיעבדוהו,ואין הפרש בין שיאמר שהוא נביא לאותם האלהים

 , ם שיעבדו את האלוה ההו א ושהוא שלחו לאמר אליה,שיאמר שהוא נביא מהשם יתעלה

אין הה פרש בין ז ה  .  או שהוא גדול מכל האלהים לפניו,להיותו שותפ ו בהנהגת ה עולם

 .המאמר לזולתו
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 ה  לומר לא די שלא תעשה רוצ,לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא

 . זן אין ראוי שתטה ותשמע אליוו והטיית ה אה אבל גם אל השמיע,מצוותיו

א ראוי שהשם יתעלה יבטל הסימן  י וה,ואל תתמהו אם כן איך צדקו מאמריו במה שייעד

 כי הנה עשה זה  והניח הדבר .תן מכשולייור לא ו כדי שלפני ע,אווהאות ההוא  אשר ייעד לב

אלהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים אותו בכל לבבכ ם ' מנסה ה לפי ש,לטבעו של עולם

 .ובכל נפשכם

 

 ]ןתפקיד הני סיו [
 : ַנְפְׁשֶכם-ְלַבְבֶכם ּוְבָכל -ֱאלֵֹהיֶכם ְּבכָ ל’ ה-ֱאלֹ ֵהיֶכם ֶאְתֶכם ָלַדַעת ֲהִיְׁשֶכם אֹהֲ ִבים ֶאת’ ִּכי ְמַנֶּסה  ה

  
 :ש תכליותוסיון ה וא לאחד משליוכבר ידעת שהנ

יתברך כי הוא חוקר  ’  וזה לא יאות בה, כדי שידע מה שהיה אצלו בספק,אם לתועלת המנסה

  .יו תלב ובוחן כל

 כדי שתצא ,סיוןייתברך לנ’   אם היה לבבו טו ב ויש ר יביאהו ה,ואם לתועלת המנוסה

וכמו שאמר ו . על ותצטרף עם מעשיו ויתוסף ז כות על זכותווח  אל הפומחשבתו הטובה מן הכ

 היוצר הז ה אינו בודק אלא .צדיק יבחן' ד שאמרו ה"ר פרשת ל"כרו נם לברכה בבירבותינו ז

 . הקנקנים השלמים

 .סיונו ושעמד בויקחו מו סר מהמנוסה בראותו ני שיראו וי,ואם לתועלת הרואים

 ואם מן המין  השני לתועלת ; אם מהמין  השלישי לתועלת הרואים,סיוןינהנה אמר בעניין הז ה 

 . המנוסה

 כי אם בעבור ,דעו יושהוא ואין פירושו כדי .אלהיכם אתכם לדעת' כי מנסה הוזה ו שאמר 

סיו ן י הנה לתועלתכם יהיר רוצה לומ,לדעת את אשר בלבבךפרשתי ב כמו ש,שהוא יודע

 כלומר מבלי , בעבור שהוא יתעלה יודע שאתם אוהבים אותו בכל לבבכם ובכל נפשכם,ההוא

 .  ורצה שאהבתכם אותו תצא לפעל לזכותם.ספק ופקפוק

 

ם  לדעתו שאת כאילו אמר .א הידיעה" כי אם ה,א השאלה והספק" אינה ה,ישכםהא "הו
 ולא יב חר אוהב אחר , ולא יעז בהו,תי לא יפחד מאוהבוי כי האוהב האמ.'אוהבים את ה

 רוצה לומר מה לכם עם דבר הנביאים או ,אלהיכם תלכו' אחרי הולכן הזה ירם . תחתיו

'   שאתה הראית לדעת כי ה, בה יותם בהפך  מה שראיתם בעיניכם במע מד הר סיני,החולמים

לא יהיה לך אלהים   ,םבאוזניכלכן לכו אחר מה ששמעתם שמה  ו.הוא האלהים אין עוד מלבדו

 .  ידברואשוו לא אחר דברי נביאי השקר והחלומות אשר ,אחרים על פני

 

 יהיה כי   , שהיה הנביא  מנבא בשם האל, ובאלו הנחנקין,' שאמרו בהורי ות פרק גל"רזולדעת 

 . מה שלא ציוה אותו' דבר סרה בדברו בשם ה

 : הגלילי  בספרי שזכרתי שאמרואמנם דעת רבי יוסי
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ואפילו מעמיד חמה ברקיע אל .  שנתן להם ממשלה,ז”ח עוראה עד היכן  מגיע הכתוב כ

  .תשמע להם

  :ולדעת רבי עקיבא שאמר

 הא אינו מדבר ,ז”חס ושלום שמעמיד הקדוש ברוך הוא חמה ולבנה ומזלות ברקיע לע

 .ה בן עזור וחזר להיות נביא שקר כחנני,אלא במי שהי ה נביא אמת

 

וישמע את דרכיו '  כי חלילה לנו שנאמין שהאיש אשר עמד בסוד ה,ואין ראוי שיובן כפשוטו

ולא שהנביא שקר יעשה אותות ומופתים בשמ י ם  . ז” ישוב לנבא בשם ע,'ונתאמת לנביא לה

 . ובארץ

 אף במה שאי אפשר ,ה  דבר בזה כ מ פליג” שמשה רבנו ע,אבל היה דעת החכמים  האלה

 ואף כי יהיה נביא מנביא ,כי אף אם יראו אדם שיעשה אותות ומופתים בשמים ובארץ ,להיות

 . ז" לא ישמעו אליו בשום פנים לעבוד ע,יתברך’ ה

 ויהיו הם קריאה אל הנמנעות ,כי המופתים אין ראוי שיהיו חולקים על הדבר האמיתי בעצמו

כי אם על . ולא על אות ומופתואינו ראוי שיסמכו על דברי נביא . לאמת מה שהוא בעצמו שקר

 , כי בעבור זה ה יה המעמד ה הוא לכל אדם, וראו בעיניהם על הר סיניםבאוזניהמה ששמעו 

 . א"פרק ל'  בחלק בה כמו שזכר הרב המו ר,כדי שלא יוכל שום אדם להכחישו

 

 ] סיכום שיטת אברבנ אל[
 א "הספק הי
 לא  ,רשהה הנביא הזה הנ זכר בפ כי הנ,והוא. כי יקום בקרבך נביא או חולם חלוםבפרשת 

 כי הוא קם  ,כי יקום ואמר בו , ולכן צרפו עם חולם חלום, נביא שקרהשיהיימלט אם שנאמר 

  . ולכן יומת כי דבר סרה, והנה אמר נלכה אחרי אלהים אחרים ונעבדם.מעצמו

יצאו  איך ,כי אם הוא נביא שקר. ונתן אליך אות או מופת ובא האות והמו פתויקשה לזה אמרו 

 . ' בארץ-  ומופת,םבשמי –אות ' שפירש י"רשכל שכן לדעת . מופתיו לפועל

  .ם לדעת הישכם אוהבים אתכםאלהיכ' כי מנסה הוקשה עוד אמרו 

 . סיוןי איך ייחס זה אל הנ, נביא שקרהואם הי ]715[

'   ושאמר בו כי מנסה ה.וזה ממגנבי דברים.  ששמע המופת מנביא אמת ואמרו, אמרע"ראבו

 .  בעבור כי עזבו ולא המי תו,ם אתכםאלהיכ

 . וכל זה איננו שוה

 , תובהכאמר שו  כמ,סיוןי עניינו לנה והי, ולכן בא האות והמופת, נביא אמתהואם אמרנו שהי

 להדיחך  םאלהיכ'  כי דבר סרה על ה, ההוא י ומ תםו הנביא ההוא  או חולם החלויקשה אמרו 

ולא אמר מה שאמר כי אם לנסותם לדעת . ' את ה י ראהוה לא הוא הי. 'מן הדרך אשר ציוה ה

 דעתו חלילה להדיחם מן הדרך אשר  ה ולא הי,' ולא דבר סרה על ה,' את הםאם הם אוהבי

 .אם כן למה יומת מה עשה. ציוה אותם
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 תשובה לספק יא
 ה  ושלא אמר שיעש,הנה התבאר ממה שזכרתי על דרך הפשט שהכתובים בנביא שקר ידברו

 אם שידעם מדרך משפטי הכוכבי ם או דרך אחר  ,ע כי אם בעתידות שיהיומופתים כנגד הטב

 . יתברך לטבעו’ סיו ן בעבור שהני חו הי ושיהיה עניין הנ,מידיעת העתידות

 .א"והותר בזה הספק הי
 או לשנות דבר מהם שינוי  ,להוסי ף או לגרוע על המצוות' אמנם אם יאמר הנביא ב שם ה

ל "זרבותינו  קבלו , מהעריותחתן להתיר החזיר  או א כגו,ולעקור דבר מן התורה מתמיד

 .  שכמשפט הזה יע שה לו מהמי תה, רבה ובספראהביבמ ות פרק האש

 אם כבר היה נביא מוחזק , כגון אליהו בהר הכרמל,אבל אם יתיר דבר מה הוראת שעה

 שהיה מפורסם וידוע שהיה הוא נביא , כמו שהיה אליהו  בהר הכרמל,שנתאמתה נבואתו

.   חייבי ם אנחנו לשמוע אליו, בנביא אשר כזה ובדבר  כזה להוראת שעה אליו תשמעון- אמת

 .  צריך ראשונה לאמת ולהבחין נבו אתו,אבל אם לא היה נביא מו חזק

 .והנה יבאו הד ברים על זה אחרי כן

 

  יב-ז, דברים יג

 ]מסית ומדיח[
 אֹו ֵאׁשֶ ת ֵחיֶקָך אֹו ֵרֲעךָ  ֲאֶׁשר ְּכנַ ְפְׁשָך ּבַ ֵּסֶתר ֵלא מֹר ִבְּתָך -ִבְנָך אֹו-ִאֶּמָך אֹו - ְיִסיְתָך ָאִחיָך ֶבןִּכי ז

  :ֵנְלָכה ְוַנַעְבדָ ה אֱ לִֹהים ֲאֵחִרים אֲ ֶׁשר לֹא ָיַדְעָּת ַא ָּתה ַוֲאבֶֹתיָך
  : ְקֵצה הָ ָאֶרץ- הָ ַעִּמים  ֲאֶׁשר ְס ִביבֵֹתיֶכם ַהְּקרִֹבים ֵאֶליָך אֹו ָהְרחִֹקים ִמֶּמָּך ִמ ְקצֵ ה ָהָא ֶרץ ְוַעד ֵמֱאלֵֹהי ח 
 

 זכר בפרשה , או החכםא האדם מדברי הנביהתוי הראשון שיתפתי אחרי שהזהיר על הפ] 723[

 שהוא ,בן אמך שהוא כי יסיתך אחיךועליו אמר .  והוא מדברי הקרו בים,תוי  השנייהזאת הפ

שמעו יותר זה  י י,ה וההשתוות אשר ביניהםו לפי שמפאת האחו, ראשונהווזכר עלי. כ אח"ג

 .  ויא מינו בדבריה םםבענייניהיעצו  יזה ויתל

כי הם ראויים לקבל .  שהוא יותר רחוק שיתפתה האדם מהם,או בנך או בתךואחרי כן זכר  

  הבנים וה בנו ת תאבל יקרה זה בה יו.  לא לפתות אותו באמונותי ו,מודויאת מוסר האב ול

  .בחזקת בעלי שכל מאביהם

ע  וזכר הֵר. בת  האדם מן האחים והבנים שהיא רחוקה מקור,אשת חיקךוזכר אחר כך 

אשר ולכן אמר בו . אף על פי שיש שכן קרוב מאח רחוק.  כי כן הוא אצל הטבע,באחרונה

 . כנפשך

 .  ולא אביך,אשר כנפשך) 'ט (י"רשוהנה פירש 

 ,' אם לפי שלא יזהיר את הבנים לשוב מאחרי ה,ואולי התורה לא חששה לזכור האב וה אם

 כי איך יצווה א ת ,כי  הרג תהרגנו ידך תהיה בו  בראשונה עליהם  המשפט יפוליואם לפי שלא 

  . אשר החמירה כל כך בכבודם ומוראם,הרג בידיו את אביו ואת אמויהאדם שי

ולכן יראה . תן המסית טענות או אמתלאות חזקות בדבריפול כי אם בשיועניין ההסת ה לא י
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חות והשפעות שימשכו מהאלוהות   ואם בהצל,שתהיה ההסתה אם באותות הנביא אשר זכר

 החוזר ים על תועלת תאות בנשים ובבנים  ו בבנויולכן ת. בדםוההם שבהם  תהיה ה הסתה לע

 . עם היות שאמר זה בסתר מבלי עדים,רוצה לומר. בסתר ולזה אמר ,הבית

  :ַכֶּסה  ָעָליוְת-ַתְחמֹל ְולֹא-ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו ְולֹא-תֹאֶבה לֹו ְולֹא ִתְׁשַמע  ֵאָליו  ְולֹא-לֹא ט 
 

. לא תאבה לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו לא תחמול ולא תכסה עליוהנה אתה 

 ולא תשמע אליו שתודה לדבריו  ,ולא תחפוץ ולא תרצהו אליו בלב. רוצה לומר לא תאבה

 וכן תרגם  . כי המודה  בפיו ח ייב מ יתה בה ודאתו,ז שאמרת”לומר כן אעשה ואעבוד ע

 . תקבל מיניה ולא :אונקלוס

 :ל פירש" זי"רשו

 ולא תשמע אליו . את זה לא תאהב,לפי שנאמר ואהבת לרעך כמוך. לא תאהבנו

 .  למחול לובהתחננו אליך על נפשו

 בו ת ושוטר לעשו, עליוד ועד להעי,ן עליוולפי שאתה תצטרך להיות בזה בעל דין ולהלשי

ואמר בזה לשון  .  ולא תכסה.לא תחמול.  לא תחוס:ת לשונושלושהלכן אמר בו . משפט

 . כמרו רחמיו עליהם להצילםי לפי שהיו קרוב יו ואו לי י,חמלה

 :ובספרי
 . מהעיד עליו בבית דין-ה  ולא תכס.לא תלמד עליו זכות -לא תחמול 

 שלא נתחייב המסית בעדות המוסת אם לא היו שם ,ז" במשנת סנהדרין פל"חזוכבר בארו 

 . עדים אחרים בהסתתו

 : ָהָעם ּבָ ַאֲחרָֹנה-ּבֹו ָבִראׁשֹונָ ה ַלהֲ ִמיתֹו ְוַיד ָּכל-רֹג ַּתַהְרֶגּנּו ָיְדָך ִּתְהֶיה ָהִּכי י
  :ֱאלֶֹהיָך ַהּמ ֹוִציֲאָך ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצַרִים ִמֵּבית ֲעבָ ִדים’  בָ אֲ ָבִנים ָוֵמת ִּכי ִבֵּקׁש ְלהַ ִּדיֲחָך מֵ עַ ל הּוְסַקְלּתֹו יא
  : יֹוִספּו ַלֲעׂשֹות  ַּכָּדָבר ָהרָ ע ַהֶּזה  ְּבִקְרֶּבָך-ִיָראּון ְולֹא ִיְׂשָרֵאל יִ ְׁש ְמעּו ְו-ְוָכל יב

 

 :  ציוהו שימדוד אותו מידה כנגד מידה,ובעבור שהה סתה הייתה מביאה אותו למות עולמית

 ויד ,ידך תהיה ב ו בראשונה להמיתו ו, ואתה הרוג תהרגנו,המסית בא להרגך בלשונו והסתתו

בקש  ה וא כי  לפי , אם אשר יעשה הוא בידו,בה ב הריג ה ההיא ונתן הסי.כל העם באחרונה

 כי הריגת הנפש הנה היא קשה מהריגת  ,והרי זה כאלו  בא להרגך. 'וגואלהיך ' להדיחך מה

 . הגוף

 רוצה לומר  ,כל ישראל ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה לפי ש, העםםוא

 .' שום אדם להדיחו מאחרי דרך התלהסי

 

 . 'עד בנים אתם וגו' כי תשמע באחת עריך וגו) יג(

 ]עיר נידחת[
  :ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ָלֶׁשֶבת ָׁשם ֵלא מֹ ר’  ִתְׁשַמע ּבְ ַאחַ ת ָעֶריָך ֲאֶׁשר ה-ִּכי יג
 יְׁשֵבי ִעיָרם ֵלאמֹר -ְבִלַּיַעל ִמִּקרְ ֶּבךָ  ַוַּיִּדיחּו ֶאת- ֲאנָ ִׁשים ְּבֵניָיְצאּו יד
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  :ְיַדְעֶּתם-ה אֱ לִֹהים ֲאֵחִרים אֲ ֶׁשר לֹא ֵנְלָכה ְוַנַעְבדָ 
  :  ְוָחקַ ְרָּת ְוָׁשַאְלָּת ֵהי ֵטב וְ ִהֵּנה אֱ ֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר ֶנעֶ ְׂשָתה הַ ּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת ּבְ ִקְרֶּבָךְוָדַרְׁשָּת טו
  :ָחרֶ ב-ְּבֶהְמָּתּה לְ ִפי -ָּבּה ְוֶאת -ֲאֶׁשר -ָּכל -ָחרֶ ב ַהחֲ רֵ ם אָֹתּה ְוֶאת-יְׁשֵבי ָהִעיר הַ ִהו א ְלִפי - ַתֶּכה  ֶאתַהֵּכה טז

 

בור ימשך האדם אחר הצי והוא בה, מהפ יתוישלישיהנה באה הפרשה הזאת לבאר המין ה

  : וכבר אמרו בפרק חלק במשנה.והקהל אשר הוא בו

 .  ושיהיו  מדיחיה מתוכ ה,אין נעשית עיר הנידחת עד שידיחוה אנשים

 כי בידוע הוא שהעם בכללו לא יטה  ,על מקרבךולמדו זה ממ ה שאמר יצאו אנשים בני בלי

 . כי אם בהיות מניעים ומעירים בדבר,לחטא גדול כזה

 

חכמינו  ראו , שאפשר שהאשה תסית בעלה,ועם היות שב פרשת המסית אמר או אשת חיקך
 כי לא יתפעלו האנשים כולם מן דבר י  ,דחתיל שאי אפשר שתהיינה נשים מסיתות לערי הנ"ז

 . ו שיהיו אנשים לכן התנ,הנשים

 

והיה  זה  לפי שאם היו מדיחיה מעי ר .  שיהיו מ דיחיה מתוכ המקרבךגם למדו ממה שאמר 

 ולנו ללמד ולהוכיח ולהדיח את אנשי עירנו  , יאמרו להם האחד בא לגור וישפוט שפוט,אחרת

 . ולכן השכל מורה שיהיו מדיחי ה מתוכה. ראשונה

 

לפי . מה ש לא ציוה כן בנביא שקר או במסית ,ודרשת וחקרת ושאלת היטבוהנה ציו ה בז ה 

 ובנביא  .ה ולא יצטרך חקיר, וידו תהי ה ב ו בראשונה,שבעניין המס ית היה המ וס ת עד בדבר

אבל בעניין עי ר  . פול החקירה בז הי ולא ת,שקר או חולם חלום היו  כל ישראל יודעים בדבר

 . ב הוצרך לצוות ודרשת וחקרת ושאלת היט, שהוא מפי השמועה,הנידחת

 

 קוםמכל מ. לםול שכן הדין בדיני ממונות כ"רזמרו פ שא" והוא שאע, נתן טעם אחר בזהן"הרו

 אין ראו י  ,תו רחוקאו להעיר אותנו שכל דבר שמצי,נזכרה הדרי שה והחקירה  בעיר הנידחת

 .  אלא אחר דרישה יותר גדולה,שיאמינוהו ה שופטים ויעני שו את הנחשד עליו

מר החטא הזה ראוי  ו וכ פי ח,כל התורה הוא חטא עבודה זרהואין ספק שהחטא החמור שב

 ומפני זה אין ראוי לחשוד עיר אחת שיושביה  כולם יסכימו ,כשלו בו אנשים מעטיםישי

ודרשת וחקרת ושאלת ולכן אמר בו .  כי אם אחרי דרישה וחקירה רבה,בעבירה חמו רה כזאת

 . היטב

ובעובד אלהים אחרים בפרשת . ממ יםוכבר ציוה גם כן על הדרישה והחקי רה בעדים הזו

 . בתוי ושם התבאר ס,שופטים

 הכה תכה את כל יושבי  ,וזכר שבהיות  החשד אמתי ונעשתה התועבה ההיא  בעיר ההיא

 . העיר ההיא לפי חרב
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 ] דין הילד ים ב עיר נדחת[
  :ובספרי דרשו

 . בעיר הנידחת הכתוב מדבר -לא יומתו אבות על בנים 

 על האנשים הנכללים באותו ,ה תכה את יושבי העיר ה הי א לפי חרבהכולפי זה י הי ה  אמרו 

 .  לא על הקטנים,עוון

 והיה  דעת רבי אליעזר שקטני בני אנשי עיר ,אבל בתוספתא של מסכת סנהדרין נחלקו בזה

 .  אותן נהרגין,הנידחת שהודחו עמה

  : ְוִהְרֶּבָך ּכַ ֲאׁשֶ ר ִנְׁשַּבע לַ ֲאבֶֹתיָךְלָך ַרֲחִמים ְוִרחַ ְמָך-ֵמֲחרֹון ַא ּפֹו ְוָנַתן’   ָיׁשּוב הְלַמַען

 

 אמר ליה רבי עקיבא 

 הרי נאמר החרם , אם לרחם על הגדולים,אם כן מה אני מקיים ונתן  לך רחמים ורחמך

 אלו קטנים ,אלא מה אני מקיים ורחמך.  ואת בהמתה וגומר,אותה ואת כל אשר בה

  .שבתוכה

הנה כפ י  .  לפי שאם גדולים חטאו קטנים מה חטאו,והנה עם היו ת דעת רבי עקיבא תם וישר

 היה ראוי , שעיר אחת יסכימו בחטא מסוכן כזה, להיותו דבר זר ומתמיה,חומר החטא

לה  ו והוא שיחריבו את העיר כ,יםאוזנילעשות מעשה לשמעו תצלנה ' להתאכזר על אויבי ה

 . הקטנים עם הגדולים

וכמו  . יני האדם וממונו ונכסיוי הם קנ,ה מעצמםלפי שהבנים הקטנים שאין להם זכות ולא חוב

יני  י להיותם קנ, ולא נאמר אם אדם חטא בהמה מה חטאה,שציוה שהבה מות גם כן ימותו

 ,  ככ ה הילדים אשר להם ימותו,שרף ברחוב העירי וגם כל שללם י,החטאים הה מה בנפשותם

 בהיותם  ,יני האבותי קנ ויהיו נדונים כשאר, ומבטן ארור לא יצא ברוך,כי הם בני הפושעים

 . מבלתי זכות מצד עצמם

 
 לא על  , על ישראל נאמר,ואמנם הראיה שהביא רבי עקיבא מהכתוב ונתן לך רחמים ורחמך

כ עובדים אותה  " והיו כ אלו ג,ש עיר הנידחתישאם ישראל יתעצלו מהענ -ועניינו . הקטנים

 באופן שישוב  ,רו להענישםולזה אמר שימה.  כיון שיש בידם למחות ולא ימחו,עבודה זרה

 .  ולא ישפוך עליהם אפו,מהם' חרון אף ה

 

 כי לפי שיכבד בעיני ישראל וירע בעיניהם להשמיד  ,והוא. ואולי אמר להם זה לסיבה שנית

 וכמו  שכתוב על שבט  , ולהרוג ולאבד עיר אחת אשר בה עם רב מאחיהם,עיר אחת בישראל

מחרון אפו ונתן לך רחמים  '  למען ישוב ה ,םלכן  אמר להם לנחמם ולדבר על לב. בנימין

 , רבן אותו  עירו שאף על פי שיתמעט מהם קהל גדול בח, רוצה לומר.ורחמך והרב ך מאבותיך

 לפי ששמעו בקו לו לשמור מצוותיו לעשות הישר בעינ י  ,הנה השם יתברך ירבה או תה לרוב

 ולכן יהי ה שכרם  ,'י ה עשו אותו להיותו ישר בעינ, שעם היות זה קשה בעיניה ם,כלומר. 'ה

 . דוהרבה מא
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 ]שלל עי ר הנ י דחת[
 , שלא ידבק בידם מאומה ממנו,ואפשר עוד לפרשו על עניין השלל שציוה לשרוף ברחוב העיר

וכאשר לא ידבק .  בראותו שהם שמחים בדבר לתועלתם,עליהם' לפי שאם כן יחרה אף ה

 . מחרון אפו וירחמ ם'  ישוב ה,בידם מאומה

 ּתֹוְך ְרחָֹבּה וְ ָׂשַרְפָּת בָ ֵאׁש  -ְׁשָללָ ּה ִּתְקּבֹץ ֶאל -ָּכל-ְוֶאת יז
  : ֱאלֶֹהיָך ְוָהְיָתה ֵּתל עֹוָלם לֹא ִתָּבֶנה עֹוד’  ְׁשָלָלּה ּכָ ִליל לה-ָּכל -ָהִעיר ְוֶאת-ֶאת

 
 ואולי , כדי שלא ימהרו לפסוק את הדין לחמדת הנכסים,והנה ציוה לשרוף את כל שלל העיר

וכדי  .  לשלול שלל ולבוז ב ז, ויחשבו או תם כאנשי עיר הנידחת,דה זרה נום לעובדי עבוויד

 ולא ידבק בידם מאומה  , ציוה הקדוש ברוך הוא שישרפו את השלל ברחוב העיר,להרחיק זה

 .  כי בזה האופ ן י שפטו את הדין למשפטו כראוי,מן החרם

 וכל ,ם לדור דוריםכרונישאר זי  לפי שבזה י ,וציוה עוד ש תהיה העיר  תל עולם ולא תבנה עוד

 . שאר הערים ישמעו וייראו

 שדין עיר הנידחת היא בבית דין הגדו ל  ,וכבר זכר ו רבותינו זכר ונם לברכה בפרק חלק

 לא היה כי אם רחמים , כלומר ואתה מה שעשית,ונתן לך רחמים ורחמךואמר . שבירושלם

 .יתברך עליך תמיד’ ולכן יהי ה שכרך שירחם ה, לא אכזריות

 

 ובפרשת , ובפרשת כי יקום בק רבך,תדע שהמצוות האלה אשר באו בפרשת כי יכ ריתוראוי ש

 כי כבר הזהיר עליהן בפרשת משפטים  ,אינם מחודשות - ובפרשת עיר הנידחת ,כי יסיתך

 באר ,צורי ולפי שבאו באותו מאמר בק.לבדו' זובח לאלהים יחרם בלתי להבמה שאמר שם 

 .גם כן ן"רמבה וכבר כתב זה ,אותם הנה כפי חלקיהם

  

 אברבנאל דברים פרק יד 
 

 ב-א, דברים יד
  :ָתִׂשימּו ָקְרחָ ה  ֵּבין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת-ֱאלֵֹהיֶכם לֹא ִתְתּגֲֹדדּו ְולֹא’  ַאֶּתם להָּבִנים א,יד
 אֱ לֶֹהיָך ’  ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה להִּכי   ב

  : ְּפֵני ָהֲאָדמָ ה-ם ֲאֶׁשר עַ ל לִ ְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה ִמּכֹל ָהעַ ִּמי’ ּוְבָך ָּבַחר ה

 
 ]לא תתגודדו[

 . ושרט לנפש לא תתנו בבשרכםהמצוו ה הזא ת באה בפרשת קדושים תהיו שנאמר 

לא יקרחו קרחה בראשם ופאת : כ במה שכתב בתורת כהנים" נרמזה גן"רמבוכפי דעת ה

עדה כולם כי כל ה. נאמר זה' וביאר עתה כי לא לבד על הכהנים משרתי ה. זקנם לא יגלחו

 .ויוכללו בתורת המצווה הזאת. אלהיכם' יקראו כולם בנים לה' קדושים וכהני ה
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 : הואטעם ראשון – והנה סמיכות הפרשה הזאת כפי דעת המפרשים
 וכ מו ,  שמץ עבודה  זרה וממנה ג כמריהםהע ינייחה בין רכי למה שהי ה ההתגודדות והק

היר בפרשיו ת הקודמות אזהרות רבות   לכן אחרי שהז,םויתגודדו כמשפט) ח"א י"מ(שכתוב 

 . ה משיך אליהם המצוו ה הזא ת להיותה ממינם,על הרחקת עבודה זרה

  :ע באה כאן המצווה הזאת לטעם שני"ולדעת הרב ראב
 או בעניין המסית והנ ביא  ,והוא להגיד שאם יהיה לאדם בן או בת אח או קרוב בעיר הנידחת

תית אשר להם היא  יכי הקרבה האמ.  עליהם שכאשר ימותו בעונשם לא יתגודדו,אשר זכר

 .ולכן אין ראוי שיתגודדו וישימו קרחה למת.  לא עם הפושעים,יתברך’ עם ה

 

  :וכיון עוד בזה שלישית
ולפי  שלא היה אצלם השארות .   שהיו מתגודדים על מות הקרובים,ריולהזהירם מד רכי האמ

תיהם ומתגודדים לחשבם שהי ו   ולכן היו ב וכי ם על מ,הנפש ושכרה הגדול בעולם הנשמות

וה ושכר גדול בבית ו ויש לכם תק,אלהיכם' בנים אתם לה אחרי ש, ולכן אמר.נעדרים בהחלט

 אלהיך ' עם קדוש אתם להלפי ש. תתגודדו ותשימו קר חה בין עיניכ ם למת אין ראוי ש,המלך

ולמה  . תו ותהיה נפשכם צרורה בצרור החיים ולא תמומכל העמים לפניו סגולהדבק בו ואתם 

 .אם כן תתגודדו

 

 גם כיון בזה עניין רביעי 
 וכמו שאמר . עוד אביך יתעלה הנו קיים,וכאלו אמר אם מת אביך. והוא לנחמם על מתיהם

’  הנה הבנות בנותיו והבנים בניו של ה,ואם בן או בת או אח ימות. כי אתה אבינו) ג"ס' ישעי(

ואין לך להצטער על  .  כי שלו הם,פשותם והוא לוקח נ, ולא אתה,יתברך והוא בעל האבדה

 .מה שבעל הדבר עושה משלו

 

  חמישיגם כיון בזה עניין 
 כי  , אין ראוי שיתגודד על אדם אחר קרוב או בלתי קרוב,והוא שכמו שהאדם בהיות אביו חי

'  בנים אתם להלכן אמר . איננו מהראוי שיעשה אדם בעבור קרוב התגודדות בהי ות אביו  חי

 .  אין ראוי לעשות ככה,כי מפני כבודו. תתגודדואלהיכם לא 

 

  .אלהיך' אלהיך ובך בחר ה' כי עם קדוש אתה לה באומרו ,ל זה עעוד זכר סיבה

 

  :הירצה בזה שלא ימלט העניין הזה מחלוק 

 בחשבו שנפשו מרוחקת  , לו במותוה ההתגודדות על המת בעבור ההפסד שקרהאם שיהי

  ;מהישועה הנ פשית

 . בור ההפסד המגיע ממית תו לקרוביואו שיהיה בע 
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 .  שאין ראוי לישראל שיתגודדו לאחת מהסיבות האלה,ואמר

 .אלהיך'  והוא אמרו כי עם קדוש אתה לה, כי לא במותו יפסיד מעלתו,לא בבחינת המת

יתב רך הוא המשגיח עליהם והוא  ’  לפי שה,זק  שיגיע ממית תו לקרוביםי מי ראת ההןכם ולא ג

 . יברכם

מכל העמים אשר על פני   אמר הזל וע. הלהיות לו לעם סגול' ובך בחר האמר והוא ש

. מלבד מה שכבר אמר בישועת נפש המת. להגיד כי זה ידבר בחיים ה גשמיים. ההאדמ

וזהו שאמרו רבותינ ו  .  ולא שישימו קרחה בין עיניהם  למת,לו אין ראוי שיתגודדוו ובעבור ז ה כ

 .וי להתאבל על המת יותר מדאי שאין רא,ק פרק אלו מגלחין"ל במ"ז

 

  כא-ג, דברים יד
 

  :ּתֹוֵעָבה- תֹאַכל ָּכל לֹא ג
  : ַהְּבֵהמָ ה אֲ ֶׁשר ּתֹאֵכלּו ׁשֹור  ֵׂשה ְכָׂש ִבים ְוֵׂשה ִעִּזיםזֹאת ד
 . .. 
  :ִצּפֹור ְט הָֹרה  ּתֹאֵכלּו-ָּכל יא
 . .. 
  :עֹוף ָטהֹו ר ּתֹאֵכלּו-ָּכל כ
 ִּבְׁשעָ ֶריָך ִּתְּתֶנָּנה ַוֲאָכָלּה  -ר  ֲאֶׁשר ְנֵבָלה ַלֵּג-תֹאְכלּו ָכל-לֹא כא

 ֱאלֶֹהיָך ’ אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי  ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַא ָּתה לה
  : ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחלֵ ב ִאּמֹו-לֹא

 

 ]מאכלות אסורות[
 את זה תאכלו ואת זה לא : כבר באה ב פרשת שמיני, מצוות המאכ לות הטמא והטהור יחדו

 .  לבאר בהם דברים שלא התבארו שמה,שה רבנו לזכרם הנהוהנה ראה מ. תאכלו

 

 ]התוספות בדיני מאכלות אסורות בפרשתנו[
ואין פירוש תועב ה הדבר הנתעב והנמאס . הלא תאכל כל תועבבאומרו כאן  אם ראשונה 

 אכילתם אינם הכי הנה הדברים שאסרה התור.  כמו שפירשו המפרשים,לטבע האדם ונפשו

 שלהיותם מאכל  רוגם אין ראוי לנו שנאמ. וותאוותם אל נפש האדם מאוסים ולא מתועבי

  ל"רזוכמו שא. נתעב ונאלח עזבנו אותו

 .  ואבי שבשמים גזר עלי,אבל אפשי. ..שלא תאמר אי איפשי לאכול חזיר

 עבודה זרה  וכמו שקרא ,יתברך’  הם תועבה  אצל התהנה בארו ב זה שהמאכלו ת האסורו

 . ועבה אל ביתךלא תביא ת ובאו מרו ,תועבה

עם  ' חסות וערך ידוע וגלוי לפניו יתי לפי שיש להם התי,רק קרא המאכלות אסורות תועבה

.  ואסרם לבני ישראל עם קרובו ,  ולכן היו הם מאכל עובדי עבודה זרה, ועובדיהעבודה זרה
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 :וכמו שאמר

 'כי אני ה. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם

  .אלהיכם'  כי קדוש אני ה,אלהיכם והתקדשתם והיי תם קדושים

 . וכמו שיתבאר אחרי זה

 

 ]סימני בהמה טהורה[
וזאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה  : והוא אמרוועשה עוד כאן ביאור שני

.  ' כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע וגו, אשר יאכלוהלפי ששמה פירש סימני הבהמ. ' וגועזים

 אבל ביאר ,ה מה הם המינים אשר ימצאו בהם הסימני ם ההם שיהי ו ראויים לאכילולא זכר

 , ולכן ביארו כאן. כ המותרים במ ספר שמות"ולא ביאר ג. לם בשם יקראו לכ,המינים האסו רים

כי אין ראוי  לעיין באלו אם ימצאו בה ם . 'שהם שור שה כשבים וש ה עזים איל ו צבי ויחמ ור וג ו

 . דון הנביאים התיר אותם בשמםאחר שא. הסימנים אם לא

 

ולמדו עוד . השהחיה בכלל ב המ,   השוחטקכרו נם לברכה למדו עוד מזה  בחולין פריזחכמינו ו

 .  פורט את המועטקוםמל  שבכ, מרובים ה טמאים על הטהוריםהשבחיה וב בה מ

 , על הרגל,ה"ק דר" בפל"ח ז כבר פירשוהו ,ובנבלתם לא תגעוואמנם מה שאמר בטמאים 

 . ל בפירושו" זי"רש וכמו שכתב .אדם לטהר את עצמו ברגלשחייב 

 

 ]סימני העוף הטהור[
 כמ ו  ,לפי ששם בארה תורה העוף אשר לא יאכלו. בהיתר העוף הטהורוביאר שלישית 

ועם היו ת שמכלל לאו .  ולא ביאר כלל בעוף הטה ור להתירו,שכתב ואת אלה תשקצו מן העוף

 ומה שאינו בכלל עוף הטמא יוב ן  שהוא מותר ,ו ומכלל הן  אתה שומע לא,אתה שומע הן

 .  כמו שביאר בו האי סור, לא נתבאר שם התר בעוף בפירושקוםמכל  הנה מ,הבאכיל

 כי  ,כל צפור טהורה תאכלו  :ה לבאר כאן היתר העוף הטהור”ומפני זה  הוצ רך משה רבנו ע

 אם כדי לבאר ,כלוכל עוף טהור תא ,והנה  הוסיף לומר  שנית. צפור הוא שם כלל לעוף הטהור

ונה בה יתר ו כי היית ה הכ. חודי  ביצפורן ממי ני העוף שיק רא ישלא יבינו שם צפור בפרט על מ

 .  צפור או עוף אחרה יהי, טהורכל עוף

 .  כמו שדרשו בספרי, ועליה ם אמר כל עוף טהור תאכלו,ואם להתיר להם חגבים טהורים

לפיכך פרט את . מרובים מ הטמאיםשהעופות הטה ורי ם ) לב' חולין  ד( למדו מזה ל"חזו

 .  הוא פורט את המועטקוםמל  שבכ,הטמאים

 

 ]נבלה וטרפה[
 ה וזה אם לא תהי . שכבר ימצא האיסור גם במינים אשר המה מותרים בעצמםוביאר רביעית 
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לא תאכלו כל  ז אמר " וע. כיתר השרציםה כי אז יהיו המה אסורים באכיל,המיתתם בשחיט

 .כ הלכות שחיטה"בריש אלו טריפות ג ל"חז ומזה למדו .נבלה

.  לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי אמר ,תולפי שלא ירע בעיניהם הפ סד הנבלו

 ואו כל , שקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, שהגר שזכר כאן הו א גר תושבל"חזוכבר פירשו  

לא נתגייר אמר לשו ן  ובהיו תו גר וראוי לאהוב אותו אמר בו לשון מתנה אבל בנכרי ש. נבלות

 .  כי אין ראוי לאהבו ולתת לו מתנה כמו לגרהמכיר

 

 ה ונאסר, במאכלותה לפי שאינה תועבה ומיאוס לאכיל,ה שלא זכר כאן הטרפ, כתבן" רמבוה

 . מפני הארס והחולי הממי ת שהיה בו כדי שלא יזיק לאוכליו

 

הנבלה שזכר איננה מאכל וגם . ת האדם וטבעוו שאין התועבה לעניין תאוואני כבר זכרתי

 ה לייה וב ה עדר השחיטו טרפה  בחהכי בהיות. הכ הטרפ"ואולי שבאומרו נבלה כלל ג. נתעב

. חוד תקרא נבלה הבלתי שחוטהי עם היות שבי,נבלהושניהם כלל בשם . הוא מאכל מנוול

 יהיה שם נבלה נאמר בכלל  , לא יאכלו הכהניםהכל נבלה וטרפ) א"יחזקאל י(' כמו שנא

 . דוביחו

 

 ]אלהיך' עם קדוש אתה לה[
לא תבשל גדי בחלב   שהוא סמוך לן"רמב פירש ה,אלהיך' כי עם קדוש אתה להואמנם אמרו 

 ושלא יהי ו ,כי אם להיותם פרושים במאכליהם. ה משום תועבהזל להגיד שלא יצווה ע. ואמ

 .ש ול גדי בחלב אמויאכזרים בב

 

 ואמר  . שחוזר אל איסורי המאכלות כולםהיךאל' כי עם קדוש אתה לה ויותר נכון אצלי לפרש

וכמו ששם .  כי אם להיותם עם קדושים במאכלותיה ם,שלא יצווה אותם באיסור המאכלות

 . בפרשת שמיני אחרי אסור המאכלות אמר והתקדשתם והייתם קדושים

 

 ]סיכום[
כי אם להודיע  .  לא לחדש בה דבר,לא תבשל גדי בחלב אמווהנה זכר אחרי זה מצוו ת 

  : שהם, הבחינות וה סיבות אשר זכרשתי מלבד שיהיו אסורים מ,שהמאכלים

 .  מטבעם בעצמם להיותם טמאים גם מתועביםחדהא

 .  יהיו טמאיםה אם לא ימיתו אותם בשחיט, כי אף שיהיו טה ורים וטובים. מאופן  מיתתםשניוה

  :הנה יש עוד סיבה ובח ינה לאיסורם

 כבר י היו   ,ה ומתו בשחיט,שאף שיהיו ממ ין טהו ר.  מאופן תיקונם והרכב תם:סיבה שלישי ת

 מפאת ה לפי שבשר בחלב אסורים באכיל.אסורים אם יתחדש עמהם באכילתם החלב

 . בורם והרכ בתםיח



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr*  ראהאברבנאל לפרשת קיצור 

 

36

36

 ואין ראוי שי תחברו במאכל  . הוא במדרגת הבןשני וה, מהםחדכי הנה במדרגת האם הוא א

 שגם אכילת הגדי והחלב הוא מן   אמר,הבור וההרכב י רוצה לומר מפאת הח,ומזה הצד. חדא

 . ההתועב

 

 בת איסור המאכלים האלה ותיעובםיס
 לעניי ן  הואמנם סבת איסור המאכלים האלה ותיעובם כבר חשבו רבים מחכמי אומתנו שהי

 . בריאת הגוף ורפואתו

 וכבר  .לאיםוכי היה עניין המאכלים האסורים ההם שהם מולידים ליחות רעות ומביאים אל הח

 וזולתו  ,ואת אלה תשקצו מן העוף ל א יאכלו ב פרשת שמיני על פסוק ן"ר מבהכתב זה 

 . מהחכמים קיי מו כזה

 

 יהיה ספר תורת האלהית כדמות סדור ן שאם היה כ.וחלילה לי מהיות מאמין בדבר הזה

 האלהית וסדור ה ותתמעט מדרגת התור,קטן מספר הרפואות הקצרים בדבריה ם וטעמיהם

  .עומק טעמיה

 כמ ו  ,בוליםי שיתוקן במיני טר אפש, שהיזק המאכלים ההם הטבעי,מר האומרגם כי יא

 . שאר אם כן האיסור במקומ וי ולא י, ויעשו מהם התרופות כולם,ח ה סמים הממית יםושיתוקן כ

 

 ושאר , אוכלים בשר החזיר השקץ והעכבר,גם שעינינו הרואות הגויים בלתי נשמרים מזה

 חיי ם כולם היום חזקים כראי ושהם שלמים וכן רבים , והדגים  הטמאיםת והע ופותהבהמ ו

 כמו ,זקם מפורסםי שה, הלא תראה שיש בהמות אחרות.יף ואין כושל  בהםי אין ע,מוצק

 .  ולא נזכרו כאן בפרשת את זה לא תאכלו,האפעה נחש שרף ועקרב

 

אבל היי תה  .  לרפאות את הגופות ולבקש בריאותםהוכל זה ממה  שיורה שלא באת התור

 ולכן אסרה המאכלים האלה . ולבקש רפואת תחלואיה,בריאות הנפשתה באמת לבקש כונ

 ומולידים ב ה  ,ה לפי שהיו מתעבים ומשקצי ם ומזיקים אל הנפש המשכלת הטהור,הטמאים

 המטמא ה בעשותם באדם רוע מזג אשר ממנו תתהוה רוח טו מא,האטימות וקל קול התאוות

ורוח  ) א"תהלים נ(אשר עליו בקש דוד .  ה ומגרש רוח הטהרה והקדוש,הדעות והמעשים

 .  ואמר לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי,קדשך אל תקח ממני

אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא  ,ומפני זה אמר בסיום פרשת המאכלות

 .'וגו והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ,אלהיכם'  כי אני ה, ונטמתם בם,תטמאו בהם

 כי אם טמאים ,ול א קראם הכתוב מז יקים ול א מחליאים. המאוכי בז ה הי ה ע ניין האטימות  והט

 ולא מפאת רפואות הגוף  , כי טעם איסורם הוא מפאת הנפש כמו שזכרתית להורו,ותועבה

 . ובריאותו
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 ]מדוע נאסר בשר על אדם הראשון והותר לאחר מכן[
 והוא שנאסר אל אדם  , בעניין ה ב שראמנם נשאר לדעת הסיבה בשנוי הגדול אשר ראינו

 ואת כל העץ , והותר לו המאכל בלבד מכל עשב זורע זרע אשר על פני הארץ,הראשון בכללו

כל רמש אשר  כמו שנאמר ,ואחרי כן הותר הבשר בכללו.  לוראשר בו פרי עץ זורע זרע שנאמ

ותר קצתו ונאסר  ואחרי כן לישראל ה.  כירק עשב נתתי לכם את כל,הוא חי לכם יהיה לאכלה

 . את זה תאכלו ואת זה לא תאכלוכמו שאמר . קצתו

 

 ]שהאדם יהיה צמחוני'  כוונת ה–ן "רמב. א[
. נה ה אלהית להתיר למין אחד מבעלי החיים שיאכל זולתוו כתב שלא הייתה הכון" רמבוה

אמנם .  מפרי העץ ומפרי האדמה זורע זרע, והאדם למעלתו.אבל שיזונו כולם מעשבי הארץ

 ונגזר על כל בעלי החיים  , וימח את כל היקום,אשר הביא השם יתברך המבול על הארץכ

 נתן השם יתברך רשות לנח ולבניו  ,וניצול ובעבור נח ,שימחו לפי שהשחית כל בשר את דרכו

 , ואמנם נאסר קצת הבשר לישראל. לאכול ולשחוט מהם למזו נם כיון שקיו מם היה  בעב ורו

זה דעת הרב  .  גם בשווי מזג יה ם ויושר נפשם,יאתם ורפואתםזק בעניין  ברי למה שבו מהה

 . אם לא שבא בדבריו מפו ז ר ומפורד בחלקיו אחד הנה ואחד הנה

 

 : נתן בו טעם אחר והואטו,ג ספר העקרים. ב
מוד יול. מלבד מה שיש באכילת הבשר אכזריות חמה ושטף אף בהריגת בעלי חיים

ילת קצת בעלי חיים עובי ועכירות בנפש עוד יוליד אכ. תכונה רעה באדם לשפוך דם

 אף על פי שקצת בשר בעלי החיים מזון ט וב ו נאות אל ,ובעבור זה. ועובי  ואטימו ת בלב

ז ק   י רצה השם יתברך להסיר ממנו הטוב ה מועט ההוא  בעבור הרע והה,האדם

 . המרוב ה שאפשר שימשך מזה אליו

מחים ה טובים והשל מים כמו דר מזונותיו בציוס. ולזה אסר לאדם אכילת הבשר בכללו

 . שנזכר בפרשה

 ולקחו אומנות , חשבו בעצמם בראותם אביהם עובד אדמתו,וכאשר באו קין וה בל בניו

 לפי שהי ה בדעתו שאין יתרון   ,כי הנה  קין עשה אומ נתו עובד אדמה. איש כפי דעתו

רי  ולכן הביא מנחתו מפ. זון ממ בחר מהצמחיםילאדם על בעלי החיים כי אם בהיותו נ

אמנם הבל היה חושב  שהיתרון . על היתרון שנתן לו על הצמחים'  להודות לה,האדמה

 אבל לא שיהיה מו תר לו ,אשר לו על בעלי החיים היה בלבד בעניין הממשלה עליהם

 והש ם יתברך  .ולכן ה בי א מנחה מבכורות צאנו ומחלביהן. בהריגתם כי  אם לצורך גבוה

 אבל לא הצילו מן ,דם על בעלי החיים  לפי שהודה על ממשלת הא,שעה אל הבל

 כי הוא , עד שבא שת והיה  בצלם ודמות. לפי שלא הרגיש במעלת הנפש כראוי,המות

 .  על כל שאר החייםההרגיש בהשאר נפשו ומעלת
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 ובזה מלאה הארץ חמס , כי אם יחידי הדור,אמנם לא נמשכו בני האדם אחרי דעתו

בים שהיה יתרון לאדם על בעלי החיים אלא כי לא היו חוש. והשחית כל בשר את דרכו

 . כל דאלים גבר

 

 רצה השם יתברך לעקור אותו הדעת מן , וישאר אך נח ובניו,וכאשר נמחו מימי המב ול

 מדעתו כי האדם היה לו יתרון גדול ,'וכשיצא נח מן התיבה והקרי ב  קרבן לה. העולם

'  כמו שאמר וירח ה. צון נתקבל קרבנו בר,בשכלו לעבוד ולהכיר את בוראו יותר מהם

 לכן מיד אחרי הקרבן התיר ,וכדי שבניו לא ישובו לדעת הבל הנפסד. את ריח הנחוח

 למען ידעו שאין רוח ו  ,והזהירם על שפיכת דם האדם. לםולהם בשר בעלי החיים כ

 שהיה לו נשמה שכלית יותר , כי ב צלם אלהים עשה את האדם,כרוח בעלי החיים

 להודיעם הדעת הזה , ומפני זה  היה  התר הבשר כולל.םנכבדת מצורת בעלי החיי 

 וכדי לעקור אותו הדעת הנפסד מן ,מיתרון נפש האדם על כל נפשות בעלי החיים

 . העולם

 אסר להם קצת בעלי החיים  , שכבר נמחה אותו הדעת,תנה התורה לישראליוכשנ

רה תורה  לא דב,וגם הבשר אשר התיר להם. המולידים עו בי ועכיר ות ב מזגם ונפשם

  .ל שלא יאכל בשר אלא לתאבון"וכמו שצוו ז. אלא כנגד יצר הרע

 .זהו דעתו בדרוש ההוא

 

 . גם אני שמעתי דעת שלישי בדבר הזה. ג
 לפי שראה בחכמתו  קלקולו וקלקול ,והוא שלא התיר הקדוש ברוך הוא ה ב שר לאדם הראשון

ליו אכילת הבהמות הנמשלות  למה יתיר א,ומאחר שאדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות. דורו

 ולכן , כמו שבעלי החיים קודם לצמחים,והנה האוכל ראוי שיתוסף במעלת הדבר הנאכל. אליו

 . היה מהראו י שיזונו מהם  הפחות מאכל לשלם הנכבד

ל בפסחים פרק אלו עוברי ן  " והוא הדיבור שאמרו רבותינו ז,אמנם עם הארץ אסור לאכול בשר

 לכן לא . ואל יוסיף יאכל ממנו, אשר לחסרונו הוא נמשל כבהמות,שאסור להתלוות בדרך עמו

 .  לחסרונו להיות נחשב כבהמ ה,הותר הבשר לאדם

 ,לו ו ראה הוא יתברך להתיר הבשר כ,ואמנם לנח ובניו להיותם  צדיקים וטובי ם לפני האלהים

אבל לישראל במעמד הר סיני נאסר ו  . להורות על מעלתם בעצמם וסורם מדרכי דור אדם

 . והותרו קצתם להיותם נאותים אל הטבע האנושי. קצתם מפני ההי זק הנמשך מהם

 כי היו הציווי ם כולם כפי הכונות והכנו ת ,נוי כלל בעצמהילא הייתה אם כן המצווה האלהית ש

 .המקבלים אותם

 

 והוגבל לישראל, הותר לנח, בשר נאסר לאדם]: דעת אברבנאל[
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  :והיותר נ כו ן אצלי בדרוש  הזה הו א. ד
 . ושהותר לנח ובניו מפני רשעת טבעם. שנאסר הבשר לאדם מפני שלמותו

לפי שלפשיטותם יולידו דם  . דו מאה היא טובה ו נאות, כי הזנת האדם בצמחים,וביאור ז ה הו א

ת להכבש להנהגת השכל ולשעבד  ו ישר ושווה ו מיושב  התכונה תאו,רקיק ובלתי רותח

 י  לפי שרבו,בז ה סיבה רבה לאריכות הימי ם ועם שהיה .ות הגשמיות אל הנפשיותוהתא

והצמחים הם יותר בטוחים מהעפוש . ההרכב ות בדברים הנאכלים מביא אל ההפסד

 . ומרוחקים להפסד

 נוטה ו מוכן לאכזרי ו ת  , כי  הוא מוליד דם רותח אדומיים,אמנם מזון ה בשר הוא בה פך כל זה

 מלבד מה שאמרו . המות ומבי א מהרה אל, והוא מוכן להתעפש,וחמה והתגב רות בזדון

 . נם כמו שזכרויבהריגת בעלי החיים למוד האכזריות וש פיכות דם ח

 ציוה עליו ,ל ישר דרכי אדם הראשון ולהדריכו במ עגלי צדק והנעתו לשלמותו' וברצות ה

כי בזה  .  ולא שיאכל בשר,שיתפרנס מהצמחים היותר שלמים אשר יש בהם פרי עץ זורע זרע

 ועם זה ירוחק  מ ן  .ונה  בבריאתוו אשר זאת הייתה הכ ,חותיוו שכלו על כיהי ה יותר מו כן לתגבר

 . ההפסד והמו ת

 

 ]היתר בשר ל נוח[
זו ן מ ן י והשחית כל בשר את דרכו אף על פי שהיה נ, והרעו מאבות ם,וכאשר החל האדם לרוב

יתב רך שלא הייתה  ’  ראה ה, כליה ב ימי  דור המבולשהתחייבו  עד ,הצמחים ולא מן הבשר

.   ולכן התיר הבשר לנח וזרעו,ה הטו בה אשר נתן לאדם מועילה בהם כפי  תכונתםההנהג

 לפי  ,כירק עשב נתתי לכם את כל.  בין מן הצמ חים בין מן ה בשר, אכלו מה שתרצו:כאומר

ל ת י ולכן היו תח.י עונש" כי אם ע,י הה נהגה"שכבר אין תקנה ברוע תכונתכם שתתוקן ע

 ולא מה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריולא אוסיף לקלל עוד את האדהדברים 

.  סורי ן ועונשין רבי םיח ו ו עונשו ביווביאר שתהיה מכ. אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי

 שהם  ,עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף וי ום ולילה לא ישבותווהוא אמרו 

 באומרו מיד כל  , הטוב הוא אם רע,ולכן התיר להם את הבשר. הדברים אשר בהם יענישם

 . הלאוכלרמש אשר הוא חי לכם יהיה 

 

אך בשר בנפשו דמו לא  אמר ,א לאכול בעלי חיים בהיותם חייםותר לביולפי שלא יתפשט הה

 והיא אזהרת . לא תאכלו, שהוא בהיותו חי, אך בשר בעוד שעם דמו נפשו,רוצה לומר. תאכלו

 . אבר מן החי

 . תר אכילת בעלי חייםיאו אליו מהו כדי שלא יב,יכת דם האדםכ על שפ"והז הירם ג

 

 ולא הותר לבני נח כי אם להיות  ,הנה אם כן לא נאסר הבשר לאדם כי אם לתכלית שלמותו

 . מנעוריורע יצר לב האדם 
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 כמו  . בהם ולכן התירם לאכול מה שירצו,וראה השם יתברך שלא תועיל ההנהגה הדקה

 .  שיתיר לו לאכול כל דבר כפי רצונו, מרפואתושאכשיתיישיעשה האדם לחולה 

 

 ] היתר בשר  במעמד סי ני[
 ראה השם יתברך שלא היה לאסור מהם , כשבאו ישראל לבקש שלמותם,אמנם בהר סיני

ולא היו במדרגת הפשיטות כאדם  .  ויצרם גובר עליהם, בשגם הוא בשר,הבשר בכללו

יאשים מן הרפ וא ה  ילא היו  ככה משולחי ם ומת כי ,לוו ולא היה גם כ ן ראוי להתירו כ .הראשון

 לתגבורת שלהיכב אבל התיר אליהם הבשר המשובח והנ אות להוליד דם ממוזג .כדור המבול

  .ואסר להם המאכלים שהיו בה פך זה. השכל ולהשתעבד להנהגתו

  : על הדעת הזה, פרשת אחרי מותבספרא ל"ח זוכבר העירו 

 אחד יש בו כדי , שנכנס לבקר שני חולים משל לרופא:אמר רבי תנחום בר חנילאי

וזה  .  אומר לו דבר פלוני לא תאכל,זה שיש בו כדי לחיים. לחיים ואחד אין בו כדי לחיים

 שהיו מנח עד ,כך לדורות המכעיסים.  אמר כל מאי דבעי הבו ליה,שאין בו כדי לחיים

 אמר את , שהם לחיי העולם הבא,אבל ישראל.  כירק עשב נתתי לכם את כל,אברהם

  . כל אמרת אלוה צרופה, הדא הוא דכתיב.זה תאכלו ואת זה לא תאכלו

  .הנה העיד על הדעת האחרון הז ה אמיתתו ושלמותו

והתבאר מכל זה שאין שנוי במצוותי ו יתברך וה שנוי הוא כפי הכנת המקבלים והוא מ ה  

 .שרציתי בו

  כט-כב, דברים יד

 מעשר שני ומעשר עני
  :ְּתבּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא הַ ָּׂשֶדה  ָׁשָנה ָׁשנָ ה-ַעּׂשֵ ר אֵ ת ָּכל ְּתַעֵּׂשר   כב, יד
 ִיְבַחר לְ ַׁשּכֵ ן ְׁשמֹו ָׁשם -ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום  ֲאֶׁשר ’   ִלְפֵני הְוָאַכְלָּת כג

  :ַהָּיִמים-ֱאלֶֹהיָך ָּכל ’ ה-ֶאת ַמְעַׂש ר ְּדָגְנָך ִּתירְׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹ רֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְלַמַען ִּתְלַמד לְ ִיְרָאה 
 

 מעשר שני
שאחרי שהיה מבדיל האדם מתבואתו התרומה לכהנים והמעש ר  . ועניין המצו וה  הזאת הוא

ולא הייתה הוצ אתו בכל השנים באופן אחד . עוד היה מב דיל ממנה מעשר שני. ראשון ללויים

ים ובשנה השלישי ת אבל בשני שנים זה אחר זה אחרי השמטה היה נאכל לבעלים בירושל

ועל זה אמר . היה נותנו לעניים בשערים כי לא היה באותה שנה מוליכו לירושלים לאוכלו שם

רוצה לומר שיעשר את תבואתו  . עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה

ולכן אמר שנה שנה שיהיה ז ה  . היוצאה אליו בשני השנים הסמוכים לשמטה זה אחר זה

 . ועליהם אמר עשר תעשרבשתי השנים 

ואמר עשר על מעשר ראשון שכבר התבאר . ואפשר לפרש עשר תעשר על שני המעשרות

וזכר שבשתי  . ותעשר על מעשר שני שבא שמה בקצור ובארו הנה בשלמות. במה שקדם
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וזה . אלהיו או תו מעשר שני במקום אשר יבחר לשכן שמו שם' השנים האלה יאכלוהו לפני  ה

י לבעלים והוא מעשר דגנך תירושך ויצהרך שהם השלשה דברים שחייב אדם יוב ן בדבר הראו

אבל הבכורות היית ה  . ואמר שגם כן יאכל שם בכורות בקרך וצאנך. להוציא מהם מעשר

 . אכילתם לכהנים שיאכלו אותם שמה

רבי יוחנן אשכחיה לההוא ינוקא דריש ) הגרסה כאן לפי הנוסח שלנו. ט(ובפרק קמא דתעניות 

 מר מאי  , אימר לי:אמר ליה. עשר תעשר אמר ליה . אימא לי פסוקך: אמר ליה.לקיש

 ומי שרי לנסויי להקדוש  :אמר ליה.  עשר בשביל שתתעשר: אמר ליה'?עשר תעשר'

 שנאמר הביאו את כל המעשר , חוץ מזו, הכי אמר רבי אושעיא: אמר ליה?ברוך הוא

ם לא אפתח לכם את ארובות  א,צבאות'  ובחנוני נא בזאת אמר ה,אל בית האוצר

 :בר חמא אמר רב אמר רבי ?עד בלי דימאי . השמים והרי קותי לכם ברכה עד בלי די

 לא , להאי פסוקאמטאי ה תםהוות  אי :אמר ליה. עד שיבלו את שפתותיכם מלומר די די

  . לך ולרבי אושעיא רבךנאצריכהוית 

אלהי ך  ' מען תלמד ליראה את הואמרו ל. ותעשר מלשון עושר. הנה בארו עשר מלשון מעשר

רוצה לומר עם היות שאתה ובניך וב נותיך ועבדך ואמתך תאכלו  . בהי הו א לתת הס,כל הימים

 . המעשר הזה כמו שאר התבואה

 

.   אחרי שזו וזו י אכלו הבעלים, מה תועלת בהפרש המעשר משאר התבואות,ותאמר אם כן

 והוליכך אותו לירושלם ,המעשר שבהפרישך אותו :והוא. דע לך שיש בזה תועלת עצום

 והייתה  , ותקנה התכונה הטובה ה זאת,' תלמד ליראה את ה,'לאוכלו שם לשם מצווה לפני ה

 שבזה  .למידת היראה בעשותך הדברים ההם לשם מצווה ולהתלמד בקיום הצויים האלהיים

 וגם תהיה ה למידה ההיא . ההרגל יקנה בנפשו תכונה טובה מה הכ נעה לשם יתברך ויראתו

 ילמדו אותו  ,בעלות אדם שמה עם המעשר לאוכלו לפני השם יתברך' הני הו שכ,במקדש

 .'דעת ויראת ה

 

 פדיון מעש ר  שני 
 ִיְרֶּבה ִמְּמָך  ַהֶּדֶרְך ִּכי לֹא תּוַכל ְׂשֵאתֹו  -ְוִכי כד
  :ֱאלֶֹהיךָ ’ ְכָך הֱאלֶֹהיָך ָלׂשּו ם ְׁשמֹו ָׁשם ִּכי ְיָבֶר’ ִיְרַחק ִמ ְּמָך ַהּמָ קֹום ֲאֶׁשר ִיבְ ַחר  ה-ִּכי
  :ֱאלֶֹהיָך ּבֹו’ ַהָּמקֹום אֲ ֶׁשר ִיְבחַ ר ה- ַּבָּכֶסף וְ ַצְרָּת ַהֶּכֶסף  ְּבָידְ ָך ְוָהַלְכָּת ֶאל ְוָנַתָּתה כה 
 ָאְלָך ַנְפֶׁשָך  ְּתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ַּבּבָ ָקר ּוַבּצ ֹאן ּוַבַּיִין ּוַבֵּׁשָכר ּוְבכֹל ֲאֶׁשר ִּתְׁש - ַהֶּכֶסף ּבְ כֹל ֲאֶׁשר ְוָנַתָּתה כו

  :ֱאלֶֹהיָך ְוָׂשַמְחָּת ַאָּתה ּוֵביתֶ ָך’ ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ִלְפנֵ י ה

 
 אלהיך '  כי יבר כך ה, כי ירחק ממך המקום, כי לא תוכל שאתו,וכי  ירבה ממך ה דרךוהנה אמר 

 להגיד שכבר אפשר שיקרו בדבר הז ה שני -  זו  אחר זוכישהם ארבע סיבות שאמר בלשון 

 .והמונע השני כשלא יוכל שאתו.  הדרךההאחד כשירב. מונעים

 

  מפ ני ה ויהיכי לא תוכל שאתוואם השני . כי ירחק ממך המקום  ,בוי ה דרךי אם ר:וביאר שניהם
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 שלא יוכל שאתו  ,ךכל  המעשר בכמות רב כה ויהי,מאוד מאוד בתבואותיו' שברכו השם ית

כי לא תוכל שאתו שהוא המונע  . חד שהוא המונע הא, כי ירבה ממך הדרךאמרשה  וז.שמה

אם .  שמזה הצד ירבה ממך הדרך, כי ירחק ממך המקום- בוי הדרךי אם ר:ובארם. השני

  המעשר רב עד  ה י היהבו י ה ברכיכי מפני ר. אלהיך'  כי יברכך ה - אמרו כי לא תוכל שאתו

 תן המעשר השני הנזכרי ת, מהמונעים האלה או שניהםחד אה הנה כשיקר.שלא תוכל שאתו

 והלכת אל המקום אשר ,קח שוויו  בכסף מל אי ות, רוצה  לומר שתפדה אותו בכס ף,בכסף

 ה ממאכל ומשת, ותקנה מאותו כסף הדברים הצריכים אשר תאווה נפשך,אלהיך' יבחר ה

 . 'ואכלת לפני ה

 לפי שהכסף הו א  , ואמר כסף ולא אמר זהב,וצרת הכסף בידך והלכת אל המקוםוזה ו שאמר 

 .  מן הזה ב שיצטרך להחליפו ויפסיד איזה דבר, הדברים אשר יאכלו ממנותטוב לקנו

 

 כי לא בא  , ולא זכרו הנה.וכבר התבאר בפרשת בחקותי שאם יפדהו יוסיף חמישיתו עליו

 . במקום הז ה כי אם לבאר מה שלא התבאר במצווה  עדנה

 ה ונ וכדי שיגיע אל הכ.  שיזהר בשמירתו מאוד שלא יאבד ממנו,וצרת הכסף בידךואמר 

 .  ובטוב לב בהבשמח'  לאוכלו לפני ה,ההיא

  :ִּבְׁש ָעֶריָך לֹא ַתַעְזֶבּנּו ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה עִ ָּמְך- ֲאֶׁשר ְוַהֵּלִוי כז

 

 עמו  ויסעדנו על שלחנו בעלות ו  ה הוא להזהי ר שיהי,והלוי  אשר בשעריך לא תעזבנוואמרו 

 .'לשמוח לפני ה

 אמר לא  ,כי בעבור שהזהי ר על המעשר שני. עשר ראשון פירש זה על המרבי אברהם ו

 , תן על כל פנים המעשר ראשוןי כי ללוי ת,תחשוב שתצא ידי חובה במעשר הזה השני לבדו

 . יתברך למזונו כי אם המעשר הראשון הה וא’  ולא נתן לו ה,כי אין לו חלק ונחלה בארץ

 

 מעשר עני
 ביאר עוד מה יעשה ממ נו  , השנים מהמעשר השני הזה  ב שתיהואחרי שביאר מה שיעש

 מקץ שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא  והוא אמרו ,תבשנה השלישי

 העניי ן  בשתי השנים הולא יאכלו אותו הבעלים כמו שהי. ואמר שלא יוליך אותו לירושלים

 הלמנובא הלוי והגר וה י תום והא. והנחת בשעריך וזהו שאמר ,אבל יניחו בשערים. הראשונים

  . ואכלו ושבעו,אשר בשעריך

 שהם בסתם גר , להגיד שלא ירע לבבו בתתו המ עשר לעניים,אלהיך' למען יברכך הואמר 

'  וברכת ה. בכל מעשה ידיו'   לפי שבשכר ז ה יברכה ו ה, כי על הרוב הם העניים,הויתום ואלמנ

 . היא תעשיר

 ואינו לבעלים ,וא לעניים לפי שה, נקרא מעשר ענישלישיתוהנה המעשר השני הזה בשנה ה

 . כמו שזכרתי



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr*  ראהאברבנאל לפרשת קיצור 

 

43

43

 סדר המ עשר ות בשנות ה שמיטה 
.  לאכול בירושליםר שני השתי שנים הסמוכים יפר יש מעש,ההנה התבאר שאחר שנת השמט

 אחריו יעשה כדת השנים תובשתי שנים הנמשכו.  יפריש אותו לתתו לענייםשלי שיתובשנה ה

 ועל . וכן חו ז ר חלילה.הא שנת השמטובואז ת. ' ובשנה האחרת כדת השנה הג,הראשונים

וכמו שיתבאר  ) תבא' פ( ויאמר בערתי הקדש מן הב ית , בירושלםה דוהמעשר השני הזה  יתו

  :שם

 אברבנאל דברים פרק טו
  ו-א, דברים טו

  :ָׁשִני ם ַּתֲעֶׂשה ְׁשִמ ּטָ ה-  ֶׁשַבע ִמֵּקץ  א,טו
 

 ]מצוות שמיטת כספים[
. בשערים'  והעניים בשנה הג,בשתי השנים בירושלם לאוכלו ר שני על המעשראחרי שהזהי 

 נתמל  ממונו  לחברו עהשילוו והוא , והוא יותר קשה על האדם,הוסיף להזה י ר על נדיבות אחר

כי .  לו  רשות לשאול אותו ממנוה ושאחרי כן לא יהי,םדני ידן ועי ושימתין ל ו ע,להחזיר ולפרוע

אבל מה  .  כןנתמל  כבר הפ רישו ע, הפרישור לפי שכאש,ךכל  אינו קשה כה הנה המעש

 .  הנה תקשה אצלו אבדתו,לוהו כדי שיפרעהו אליוהש

 

 .  יש שני חלקיםהוהנה במצו ות השמט

 . שמטת קרקעות והחלק הזה מהמצ ווה כבר בא ב הרחבת ביאור בפרשת בהר סיני' הא

 . ה וא שמטת כספים שימחול האדם לחבירו מה שחייב לו בשטר או בעל פה' והב

 

 באומרו ושבתה הארץ ,לא זכר שמטת הכספים כי אם בקוצר רב] בפרשת בהר[שמה והנה 

 לא הייתה ת בראשיתוידוע הוא ש בשב. ת השנה  ההיא כשב ת בראשיה שתהי,'שבת לה

 כן שב ת ה השמטהולכן אמר שתהי. תהלוו או שם גובה חובת ה ולא הי, וקציר ה בארץהזריע

 . 'לה

 ולכן  ,תאמנם פרט שם שמטת קרקעו.  מאמר כולל שהוא,שבת שבתון יהיה לארץכ "ואמר ג

 . כי אם שמטת כספים שלא התבארה שמה,לא הוצרך לבאר אותה כאן

  :ָׁשִני ם ַּתֲעֶׂשה ְׁשִמ ּטָ ה-  ֶׁשַבע ִמֵּקץ  א,טו 

 
והעשיה ההיא תוב ן  . מקץ שבע שנים תעשה שמטהולכלול שני חלקי המצווה אמר כאן 

  . לפי שלא היה צריך,ולא זכר עוד ממנה. בשמיטת הקרקעות

 ַּבַעל ַמּׁשֵ ה ָידֹו ֲאׁשֶ ר ַיֶּׁשה ְּבֵרעֵ הּו  - ְּדַבר הַ ְּׁשִמ ּטָ ה ָׁשמֹו ט ָּכל ְוֶזה ב
  :קָ ָרא ְׁש ִמּטָ ה ַליהָוֹה-ָאִחיו ִּכי -ֵרֵעהּו ְוֶאת-ִיּגֹׂש ֶאת-לֹא
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 ,  כאלו אמר וגם זה דבר השמטה ,טת כספיםי משמ,חדעל החלק הא. ואמרו זה דב ר השמטה

 , ולפי זה  לא יהיה אמרו וז ה דבר ה שמטה ביאור  גדר השמטה. וא שמוט כ ל בעל משה ידווה

 .  כי אם ביאור חלק אחד ממנה שלא התבאר שמה,כדברי המפר שים

 

 כי בידוע שאחר שש השנים  ,לת השבע שניםי מתח, פירש מקץ שבע שניםרבי אברהםו

 ה  אומר על ההתחל,הדבר ולהיות הראש והסוף קצות .תהיה השנה השביעית שנת השמטה

 . מקץ

והיא השנה השבי עית  . שהוא סוף השבע שנים שעברו - מקץ , זכרו נו לברכה פי רשן" רמבוה

  . והעשירי הוא סופו, האחד הוא ראש אותו מספר, כי הנה בעשרה.שנת השמטה

 . ונכון הוא

 

 ]מתי שמיטה משמטת[
יעשה תקיעת כף לפרוע   ,לפי שהלוה ממון מחב ירו . שמוט כל בעל משה ידווהנה אמר 

והנה ציו ה . רע וןי עד זמן הפן  ו דרך משכוןבעירבו וכאלו נתן ידו . ה ה יא לזמן קצוב הההלווא

כלומר כל איש .  שבבא שנת השמטה ישמוט ויעז וב ה אדם כל בעל משה ידו,השם יתעלה

 . אה מהורבון על הלוי שנתנה בע,שהיה משה י דו

 

וה ע ל  ו שהמל,ו דשבועות ובגיטין פרק השולח"כרונם לברכה בפיוכבר פירשו רבותינו ז

כי  . ולא המוסר שטרותיו לבית דין. המשכון אין  השביעית מ שמטת וכן את אחיך תשמט ידיך

 . ר בון  היד ישמט בשנה ההיאיהנה עקר המצווה שמה שי היה בע

 להגיד שאם הלוה בעצמו י רצה לפרוע אל ,אשר ישה ברעהו לא יגוש את רעהווהתנה בזה  

כי העניי ן  הוא .  שאינו אסור לקבלו, שנת ה שמטהה אף על פי שתהי,מה  שהלוה לו  ההמלוו

 ופרסם שלכבוד ,' כי קרא שמטה לה, לא יגוש את רעהו ואת אחיו, שישה ברעהורשבעבו

.   על מה שהלוה לו,ולכן אין ראוי שיגוש את חבירו עוד. השם יתעלה יהיה משמט  חובותיו

ה לקבלו ויכול המלו - תותו יודע שהשביעית משמט עם הי,אבל אם רוצה לפורעו מדעתו

 . ממנו

 :ָאִחיָך ַּתְׁש מֵ ט ָיֶדָך-ַהָּנְכִרי ִּתּגֹׂש ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָך  ֶאת-ֶאת ג
  

רוצה לומר את הנכרי אשר לא . את הנכרי תגוש ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיךואמר 

 . אבל לא את אחיך,היות לו נוגש לו ולתשהלווי תוכל לגבות ממנו מה  ,מבני ישראל הוא

  

. וכן פירש לנכרי תשיך שהיא מצוות עשה.  כתב מספרי את הנכרי תגוש זו מצוות עשהי"רשו

 .מצוות'  שהם בם"רמ בוכן כתב ה
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 וכן מוכיח מגמרא ,בית לנכרי כלליות ברו שכתב שאין מצווה להלן "רמב דברי הםויותר נראי

 .  אבל הוא רשות,איזהו נשך

 .  הוא באח,אי סור הרבית והנגישהב והמצו וה

 

 ]אפס כי לא י הי ה בך אביו ן [
  : ְלָך ַנֲחלָ ה ְלִרְׁשָּתּה-ֱאלֹ ֶהיָך נֵֹתן’ ָּבָא ֶרץ ֲאׁשֶ ר ה’ בָ ֵרְך ְיָבֶרְכָך ה-ְּבָך ֶאְביֹון ִּכי- ִּכי לֹא ִיְהיֶ הֶאֶפס ד

 
 שיה י ה מכת הנמנע   פירשו בו,אלהיך' אפס כי לא יהיה בך אבי ון כ י ברך יברכך  הואמנם אמרו 

 אף על פי שברך יברכך , שלא יהיה בך אביו ן,כי דבר נמנע ואפס הוא. שלא יהיה בהם אביון

 ולכן מפני זה הוצרכה  ?ואיך לא יהיה בכם  אפילו אביון אחד. לפי שאתם עם רב. 'אלהיך וגו' ה

אפס  - דו רוצה לומר טובה הארץ מא,אפס כי עז העם זה על דרך אפסויהיה . שנת השמטה

 כי לא יחדל אביון מקרב  , ועם זה לא יסתור זה המ אמר למה שאמר אחרי זה.כי עז העם

 . הארץ

 

 תוההלו ואו שלפי שהזהיר על הש מטת כספים ומחילת החוב ות ,ע"ראבויותר נכון מ ה  שפירש 

 אל תחשוב שיהי ה דבר  , ושתשמט ידך,גוש את אחיךי שלא תצוותיך אמר זה אשר ,מהאחים

 כי לא יהיה בך , כי לא תצטרך להלואות כאלה,אינו כן. הפסיד בזה ממון רבגדול ושתצטרך ל

אלהיך אם  ' כי ברך יברכך ה.  ולא תצטרך ללוות מהעשירים להשמיטם ב שביעית,אביון

  .תשמור מצוותיו

 הנה יצר לב , כי עם היות הדבר אמת בשומרי המצוות,חמםיואין ספק שתנחומים של הבל נ

 ותהיה מלת אפס .ן לא יחדל אביון מקרב הארץ כפי הטבע הנהוג ולכ,האדם רע מנעוריו

כלומר אל תחושו להיות הארץ זבת חלב  - וכן אפס כי עז העם ,מורה שאין לחוש מאוד בדבר

 .  לפי שעז העם, אין זה ראוי לתת לב עליו,ודבש

 ֱאלֶֹהיָך ’  ׁשָ מֹוַע  ִּתְׁשַמע ּבְ קֹול ה- ִאם ַרק ה
  :ַהִּמְצוָ ה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר  ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום-לָּכ-ִלְׁשמֹר ַלעֲ ׂשֹות ֶאת

 ָלְך -ֱאלֶֹהיָך ֵּבַרְכָך ַּכאֲ ֶׁשר ִּדֶּבר ’ ה-ִּכי ו
 :ְוַהֲעבַ ְטָּת ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה לֹא ַתֲעבֹט ּוָמַׁש ְלָּת ְּבגֹוִים ַרִּבים ּוְבָך לֹא ִיְמׁשֹלּו

  
אלהיך ברכך כאשר דבר לך והעבטת גויים  ' הכי ' אם שמוע תשמע וגווהנה אמר עוד רק 

למען  כמו שאמר , שהם בייעוד  שכר הברכה  האלהית,לפי  שבמצוות ה מעשר עני' וגורבים 

 . אלהיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה' יברכך ה

 היה ראוי שעל השמטה שהי א , כבר קנינו הברכה בשכר מעשר עני, אם כן:ויאמר אומר

כי איך יהיה שכר  אחד למצוות .  ולא בשכר ההוא  עצמו,עד בשכר אחרי תי,מצווה אחרת

 ? הרבה

 - אלהיך לעשות את כל המצוו ה הזא ת' רק אם שמע תשמע בקול ההנה להשיב  על זה אמר 

 רוצה לומר כבר יעדך ,אלהיך ברכך כב ר כאשר דבר לך' עם היות שה. שהיא שמטת כספים
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 מידה ,אחר על המצווה הזאת הנה יש לו עוד לתת לך שכר ,בברכה  בשכ ר המצווה  הק ודמת

 שתמיד תהיה ידך על ,כלומר. והעבטת גויים רבים ואתה לא תעבוטוהוא אמרו . כנגד מידה

 .  ואתה לא תצטרך לאחר,תה הלוואו לך בעניין ם  והכ ל יהיו צריכי,העליונה

 . כי עבד לוה לאיש מלוה. כ תמשול בהם" אבל ג,וימשך מזה  שלא לבד תעבוט הגוי ים ה הם

 

  יא, ז, טודברים 
 ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ’ ה-ִיְהֶיה ְבָך ֶאְבי ֹון ֵמַאַחד  ַאֶחיָך  ְּבַאחַ ד ְׁשעָ ֶריָך ְּבַאְרְצָך אֲ ֶׁשר -ִּכי ז

  :ָיְדָך ֵמָאִחי ָך ָהֶאְביֹון-ְלָבְבָך ְולֹא ִתְקּפ ֹץ ֶאת-לֹא ְתַאֵּמץ  ֶאת
  : ּו ֵּדי  ַמְחסֹרֹו אֲ ֶׁשר יֶ ְחַסר לֹוָיְדָך לֹו ְוַהֲעֵבט ַּתֲעִביֶטּנ-ָפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת-ִּכי ח
 ַהּׁשֶ ַבע ְׁשַנת הַ ְּׁשִמ ּטָ ה -ְלָבבְ ָך ְבִלַּיַעל ֵלא מֹר ָקְרָבה  ְׁשַנת -ִיהְ ֶיה ָדָבר ִעם - ְלָך ֶּפן ִהָּׁש ֶמר ט

  :ְוָהָיה ְבָך ֵחְט א’ ה-ְוָרָעה ֵעיְנָך ְּבָא ִח יָך ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתֵּתן לֹו ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל
 ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִת ְּתָך לֹו - ִּתֵּתן לֹו ְולֹא ֹוןָנת י

  : ַמֲעֶׂשָך ּוְבכֹל  ִמ ְׁשַלח ָיֶדָך-ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל ’  ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדבָ ר ַהֶּזה ְיָבֶרְכָך ה
 ֵּכן ָאנִֹכי ְמצַ ְּוָך ֵלאמֹר  -ֶיְחַּדל ֶאבְ יֹון ִמֶּקֶרב הָ ָאֶרץ  ַעל- לֹאִּכי יא

  :ְדָך ְלָאִחיָך ַּלֲענִ ֶּיָך ּוְלֶאְביְֹנָך ְּבַארְ ֶצָךָי-ָּפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת

 
 ]סיכום מצוות הצדקה עד כה[

 .  עם היות כולם מסוג הנדיבו ת ומיניו,דרגההכבר כתבתי שבאו המצוו ת האלה בכאן ב

כי זה יקל על האדם לעשותו לפי שהוא . כי ראשונה ציוה על המעשר שני הנאכל לבעלים

 . עצמו יאכלהו

וזה יותר קשה  . שני הנפרש בשנה השלישיתה שהוא המעשר , ציוה על מעשר עניואחר כך

 . לו לענייםותן כישהוא נ

 שיתן האדם לא לבד המעשר אבל גם אשר ,אחר זה ציוה  על השמטה שהוא דבר יו תר קשה

שאר לו רשות לשאול  י שלא י,וה זמן רבוהו  על מנת לפרעו אליו אחרי שימתין ללו אם ילו,לו

 . לוה לו ויאבדהו כלוהאת אשר 

כי זה  לא .  וזה יו תר קשה לפי שהוא דבר תמידי, שהיא ב צדקה,ואחרי כן בא ה פרשת האביו ן

.  כי אם כל היום וכל הלילה.  ולא משמטה לשמטה,יהי ה משלש שנים לשלש שנים כמעשר עני

 .  יקשה מאוד מהדבר אשר מזמן לזמן ק א אתי, אף על פי שהוא מועט,והדבר התמי די

 

 ]וות צדקה ודיניהמצ[
אבל שם . והנה מצוות  הצדקה באה בפרשת המשפטים ובפר שת בהר ובמקומות אחרים

 לא , לא תהיה לו כנושה, את עמי את העני עמךהתלוואם כסף בפרשת משפטים ציוה 

 כמו שאמר  ,ובפרשת בהר הז היר ג ם כן על הרבית. וגומרתשימון עליו  נשך אם חבול תחבול 

 , ובעניין הצדקה . אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך. ידו וגומרוכי ימוך אחיך ומטה 

 ולפי שהיה זה מאמר קצר הוצרך לבארו , לא אמר כל אחד וחי אחיך עמך,שיתנו לו מתנות

רוצה לומר  .  אם ראשונה כפי  המקב ל,ובאר ה תנאים הצריכים לנדיבות כפי המעלה . פה
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 וכמאמר שלמה עושק ,קה לתת מתנות לעשירים כי לא יהיה עניין הצד,שיעיין האדם למי יתן

כי יהיה  בך אביון מאחד אחיך באחד ועל זה אמר . דל להרבות לו נותן לעשיר אך למחסור

 .  כי הוא לעניותו וחסרונו ראוי לחמול עליו ויעב יטוה ו די מחסורו,שעריך

 

 ]שלשה מרכיבים במתן צדקה[
  :וכלל בזה שלש בחינות

 ,שהאדם אשר נתן לו השם יתברך מטובו יחמ ול על הצריך אליומפני חסרונו שראוי האחד 

וזהו אמרם .  האומר פרנסוני שומעים לו,ל בפרק קמא דבבא בתרא"וכמו שאמרו רבותינו ז

   .אפס כי לא יהיה בך אביון

 ולכן ראוי הוא שתסייעהו בע ת  ,כי הוא זרע אברהם ברוך.  אשר לו עמךהקרבהמפאת והשני 

 . חד אחיךמאועל זה אמר . צרתו

 . מצד השכנות והאהבה ישיוהשל

 

 :ט באופן אחר" פרשה ימכילתאל דרשו זה ב"זחכמינו אמנם 

ענייך ועניי עירך ענייך . באחד שעריך.  אחיך מאביך קודם לאחיך מאמךמאחד אחיך
 . עניי עירך ועניי עיר אחרת עניי עירך קודמים. קודמים

 

התנאים שראוי שימצאו בה  זכר , המקבלואחרי שהזהי ר התנאים אשר ימצאו בצדקה מצד
יתן אדם כל י ולא , יחס עם עושר הנותן ונכסיוהוהוא שהצדקה ראוי שיהיה ל. מצד עצמה

באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר  ) 'דף נ(ל בכתובות פרק נערה " וכאמרם ז.אשר לו

ותם בארצם   רוצה לומר שבעבור הי,אלהיך נותן לך' בארצך אשר ה ועל זה אמר .מחומש

 . היה ראוי שתהיה צדקתם לעניים האביונים גדולה,ארץ מלאה כל טוב ארץ זבת חלב ודבש

  

.  והוא שיתן אותה בשמחה ובטוב לבב.התנאים אשר ראוי שימצאו בנותן הצדקהוזכר עוד 

ועל .  כי עקר הנדיבות הוא בת כונת הנפש,שאם לא יהי ה כן לא תהי ה הצדקה מ עלה בנפש

 ולא יאמץ את לבבו עלי ו  , רוצה לומר שיכמרו רחמיו על האביון,ץ את לבבךלא תאמזה אמר 

 . לבלתי התפעל מצרתו ועניו

ולא תקפוץ את ידך מאחיך והוא אמרו . ועם התכונה השלמה ראוי שימצא הפועל המשובח

 .  ומצד הקורבה אשר לו עמו, מצד חסרונו וצרתו: סיבות היותר עצמיותשתישהן . האביו ן

 

למדו איך יקנה התכונה ההי א . בו ייםישנות הפעולות וריכונה תקנה בנפש בהולפי שהת

שהוא .  והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו,פתוח תפתח את ידך לובאומרו . בנפשו

 ,עבוט שנקרא ,ו או המלוה על משכונו או בלת,פתו ח תפתחבוי המתנו ת והפצרתם המכו ון ביר

 , לקחתו בשם צדקה,שתוו לב, או אם לא ירצה.מורהאם אינו כל כך עני שיצטרך למתנה ג
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 . כדי מחסורו אשר יחסר לו והוא הנראה , וכגודל המתנה ואיכותה.אהושיתנהו לו בתורת הלו

 

ואל יה י ה   . "אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו"וכבר בא בקבלה בפרק מציאת האשה 

 ולא אמר ו  , אל המקבל אותהךרשתיע כי הנה הצדקה ראוי ,בעיניך המאמר הזה רעות רוח

 שרוח , אבל בהיו תו שר גדול בישראל,ל  שיתנו סוס ועבד לאיש נקלה מבקש לחם"רבותינו ז

 יהיה מחו יב  לעשירים אנשי השם לא -  ובא לחוסר כל, ונהפכו שמיו עלי ארצו,על פניו יחלוף

כי כאיש המקבל כן   , אבל גם סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו,לבד שיתנו לו בר ולחם ומזון

 . ראוי שתהיה גבורת צדקתו

 

 ]ולא ירע עינך[
לת וולפי שפע. הנה בזה ה שלים מצוות הצדקה מצד הנותן ומצד המקבל ומצדה בעצמה

השמר לך פן יהי ה דבר  לכן הזה ירו ו אמר ,המעלה אין ראוי שימצא עמה לא היגון ו לא החרטה

 .  לבבך רוצה לומר פן יהיה דב ר בליעל עם,עם לבבך בליעל

 

 :אברהם' ר כמו שהביא ,ונכון הוא מה  שכתבו המדקדקים
 .יה בשלמו תי שהוא המחשבה שלא תביאהו אל המעלה וה על,בלי י על : שם מורכבבליעלש

ויראה  . קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביו ן ולא תתן לובאומרו 

שית יתהיה בשנה הש כש,שהייתה המ חשבה הזאת על המעשר עני אשר בשנה השלישית

 אשר ב ה  , שנת השמטהשבעקרבה שנת ה ,שאז אולי יאמר בעל השדה. הקרובה לש מטה

או  ו ויב,ולמה אם כן אתן להם עתה מעשר העני של שנה זאת. תהיה כל התבואה לעניים

 ומפני המחשבה הזאת רעה עינך  .העניים לאכול מן התבואות של שתי שנים סמוכות זו לזו

 אבל  ,לא תעשה כן. תן לו מעשר עני של השנה הה יאי לא ת,רוצה לומר. ו לןתיתבאחיך ולא 

כי כן יס ד  . תן לו גם כן תבואת שנת השמטהי ות, נתון המעשר עני,רוצה לומר. נתון תתן לו

 .  יתן ויוסיף לך ברכה כדי שתתן פעמים רבות, שאם תתן פעם אחת,צבאות' המלך ה

 .והפירוש הזה הוא הנכון כפי העניין
  

 . הנ ה נתן  לו  על זה שלש ה  טעמיםו
ועניין המאמר הזה שהעשיר איננו כי אם  . והיה בך חטא' וקרא עליך אל ההאחד באומרו 

 והוא ציוה עליו לתת מהם הצדקה ,גזבר הקדוש ברוך הוא ושומר אוצרותיו אשר נתן בידו

 ראוי לעשיר שיתן  וכן. וידוע הוא שגזבר המלך ראוי שיוציא ממון  אדוניו כאשר יצווה ו. לאביונים

וכמו שגזבר המלך אם יהיה זרי ז בעבודתו ויוצי א  . בידו כמצוו תו' מהממו ן ההו א אשר נתן ה

אבל גם יעשה עמו חסד וישאיר אומנתו . הממון כרצונו  לא די שיתמידהו המלך  באומנותו

הנה שכרו אתו  .  ואם לא יעשה כן ויחזיק בממ ון  אדוניו לבלתי תת אותו כמצוותו,לבניו

'  ככה כאשר העשיר יעשה כדבר ה . ירהו מאו מנותו ויקח הממון מידו ו יפ קידהו ביד אחרשיס



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr*  ראהאברבנאל לפרשת קיצור 

 

49

49

ו אם לא יעשה כן  . ויוציא ממ ונו  בצדקה כאשר ציוהו  יהי ה  לו העושר וה כבוד נחלה ולבניו אחריו

 ועל .י תן צדקה אבל ישאל אותה מאחריםישאר לו ממה י ולא י,א לידי עניותונשו שיבויהי ה ע

 כי הנה העשיר הגזב ר ,לאמר הושיעה ה מלך'  שהעני יקרא אל ה,'ליך אל הוקרא עזה אמר 

 כלומר חסרון  ,והיה בך חטא .  ולא רצה לקיים דברך,שלך הלכתי אליו במצוותי ך לבקש ממנו

תן לו ) 'אבות פרק ג(וכמאמר התנא ' ועניות ואשמה רבה תחת כי לא שמרת את מצוות ה

 . 'משלו וכו

 

נתן תתן לו ולא ירע לבבך   ועל זה אמר . המקווה  מהצדקה השכרתמתקוווהטעם השני 

 אל , רוצה לומר.אלהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך' בתתך לו כי בגלל הדבר הזה י ברכך ה

 .  כי יש מפ זר ונוסף עוד,אבל יהי ה בה פך. תחשוב שתפסיד את נכסיך עם פזור הצדקה

  . כן ירבה וכן יפרו ץ אתה וכל אשר לך,וכאשר תתן לעניים

 

 ראוי הוא לכל אדם  ,רוצה לומר. כי לא יחדל אביון מקרב  הארץהוא אמרו והטעם השלישי 

א אתה וומי יודע אם תב.  כי העושר איננו ירושה לך,בעל שכל שלא ירע בעיניו מעשה הצדקה

 ואם שלום . כי גלגל הוא החוזר בעו לם, וייטב בע יניך מעשה הצדקה,היום או מחר לידי עניות

 יהיה מ י  , כי לא יחדל אביו ן מקרב ה ארץ, אולי בניך או בני בניך יצטרכו לזה,י מיךואמת יהיה  ב

 . ואפש ר שתהיה אתה או בניך. שיהיה

 

 שהם שלשה הבחינו ת  וך פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך ולאביונך בארצךועל כן אנכי מצ

 שדרך . ומצד השכנות שהוא בארץ, ומצד הרחמים לאביו ן, מצד הקורבה:להישזכר בתח

 . השכנים להלוות ולתת זה לזה

 

  יט-יב, דברים טו
  : ִיָּמֵכר ְלָך ָאִחיָך  ָהִעְבִרי אֹו  ָהִעְברִ ָּיה ַוֲעָבְדָך ׁשֵ ׁש ָׁשִנים ּוַבָּׁשָנה הַ ְּׁשִביִעת ְּתַׁשּלְ ֶחּנ ּו ָחְפִׁשי מֵ ִעָּמְך-ִּכי  יב,טו
  : ּנּו ֵריָקםְתַׁשְּלֶחּנּו חָ ְפִׁשי ֵמעִ ָּמְך לֹא  ְתַׁשְּלֶח-ְוִכי יג
  :לֹו-ֱאלֶֹהיךָ  ִּתֶּתן’  ַּתֲעִניק ל ֹו ִמּצֹאְנָך ּוִמָּגְרנְ ָך ּוִמִּיְקֶבָך אֲ ֶׁשר  ֵּבַרְכָך הַהֲעֵניק יד
  : םַהּדָ ָבר ַהֶּזה ַהּיֹו-ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ֶאת -ֱאלֶֹהיָך ַעל’  ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמ צְ ַרִים ַוִּיְפְּדָך הְוָזַכְרָּת טו

 

 ]הענקה בעת שחרור עבד[
.   הביא עניין העבד כי גם הוא יוצא בשנת השמטה ,אחר שזכר מיני הנדיבות הנזכרים כולם

 . לפי שזה המין מ הנדיבו ת והצדק הוא יותר קשה מהשאר מבחינות. וזכרו באחרונה

 .  לפי שישתתף בזה חירות העבד והצדקה,ראשונה

 כי מלבד מעשר שני ושנת השמטה וצדקת ,ת לפי שתתוסף הדרך הזאת על האחר,והשני

 .  יעשה עוד הצדקה הזאת לעבדים ונוסף גם הוא על האחרות,האביו ן

 .  לפי שהעבדים הנמכרים לרצונם לצרכיהם לא היה ראוי שיצאו בשביעי ת,ושלישית
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 . ולהיות המי ן הזה מהצדק ה קשה מהאחרים לכן זכרו באחרונה

 שכאשר תשלחהו  ,וביאר בה משה רבנו בכאן. והנה המצוו ה  הזאת באה בפרשת משפטים

 לפי שביציאתו משם  ,אבל הענק תעניקהו מצאנך מגרנך ומיקבך. חפשי לא תשלחהו ריקם

 לומר שאל ירע לבבו בתתו אל  ,אלהיך תתן לו' אשר ברכך ה והנה אמר .יהי ה לו מה  שיאכל

 כי אם מאשר ,ניקו כי לא מממונו הוא נותן אליו ומע,העבד ההוא  היוצא מעמו  מאשר יש לו

 .יתברך’  כי אם מה, כמו שזכרתי למעלה שהאדם נותן בצדקה מה שאינו שלו.יתן לו' ברכו ה

  

כלומר וראוי שתפדה .  וגו מרוזכרת כי ע בד היית באומרו ,ונתן טעם נכון במצ ווה  ה זאת

 ולא הוציא . שבהיות ך עבד במצרים פדאך משם,' כי כן עשה לך ה,העבדים ותעניק אותם

 .  כי אם בעושר רב,ם בידים ריקניותאתכ

 

 ]רציעת ה עב ד המסרב לצ את[
  : טֹו ב לֹו ִעָּמְך-ֵּביֶתָך ִּכי-יֹאַמר  ֵאֶליָך לֹא ֵאצֵ א  ֵמִעָּמְך ִּכי אֲ ֵהְבָך  ְוֶאת- ִּכיְוָהָיה טז
  :ֵּכן- ַלאֲ ָמְתָך ַּתֲעֶׂשה ףַהּמַ ְרֵצַע ְוָנַתָּתה ְבָא ְזנֹו ּוַבֶּדֶלת ְוָהָיה ְלָך ֶעֶבד עֹוָלם ְוַא- ֶאת ְוָלַקְחָּת יז

 
 או מפני ,והי ה זה מפנ י האהבה כ י  אהבך ואת ביתך. והי ה כי יאמ ר אליך לא אצא מעמך

 הנה אז לא יספיק בז ה שיאמר אותו בלבד  ,כ י ט וב לו עמך וזהו ,הטוב ה והתו עלת שקבל ממך

 . כי אם שירצע

  :רו שאמ,ד הסיבה בז ה הפועל"ע'  פרשה במכילתא בל"חזוכבר נתנו 

 והלך זה וקנה  אדון ,אזן ששמעה בסיני כי לי ב ני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים

 . לעצמו ירצע

 כדי שלא יחפוץ עבד אחר ,וכפי הסברא ציוה השם יתברך שיעשו בעבד החרפה והקלון הז ה

והיה סיבה שיצ א .  ליראתו מהבו ז והקלו ן ההוא אשר יעשו לו בהרצעו אזנו,בעבודה התמ ידית

 . ונה ה אלהיתו שהיא הייתה הכ,שביע יתחפשי ב

 לא . ביציאתהה ירצה להוציאה בשביעית ולהעניק,ואף לאמתך תעשה כןואמנם אמרו 

 . ל עבד נרצע ואין האמה נרצעת"זחכמינו  כי כבר בארו ,שתרצע

 ִיְקֶׁשה בְ ֵעינֶ ָך ְּבַׁשֵּלֲחָך  אֹתֹו ָחפְ ִׁשי ֵמִעָּמְך  -לֹא יח
  :ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל אֲ ֶׁשר ַּתֲעׂשֶ ה’ יר ֲעָבְדָך  ֵׁשׁש  ָׁשִנים ּוֵבַרְכָך הִּכי ִמְׁשֶנה  ְׂשַכר  ָׂשִכ

 
 לא יחרה אף האדון ,ולפי שכאשר העבד מיראת קלון הרציעה לא יחפוץ לשבת עם אדוניו

לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חפשי מעמך כי משנה שכר אמר . עליו ולא יסרב מלשלחו

 ואין  , כי לי בני ישראל עבדים,אין בזה אליך הונאה כללרוצה לומר . שכיר עבדך שש שנים

 ועל ,שכירתו לשש שנים -אבל היה עניין מכירתו  . אחד מהם נמכר לעבד עולמי לשום אדם

 .  ולכן אין רצוני שירע בעיניך בצאתו כי השלים זמנו,מנת כך בא עמך

יך בכל אשר  אלה'  וזהו שאמר יברכך ה, שכרך הרבה מאוד,ומלבד הטענות האלה כולם

 .תעשה



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr*  ראהאברבנאל לפרשת קיצור 

 

51

51

 אברבנאל דברים פרק טז 
  אוח, דברים טז 

 ֱאלֶֹהיָך ’  חֶֹדׁש ָהָא ִביב וְ ָעִׂשיָת ֶּפסַ ח לה- ֶאת ָׁשמֹו ר א, טז
  :אֱ לֶֹהיָך ִמִּמְצַרִים  ָלְיָלה’ ִּכי ְּבחֶֹדׁש הָ ָאִבי ב הֹוִציֲאָך ה

  : ְלַׁש ֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם’ ר ִיְבַחר  הֱאלֶֹהיָך צֹאן ּוָבָקר ּבַ ָּמקֹום אֲ ֶׁש’  ֶּפַסח ל הְוָזַבְחָּת ב
 ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני -תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ  ִׁשְבַעת ָיִמ ים ּתֹאַכל-לֹא ג

  :יֹום ֵצאְתָך ֵמֶארֶ ץ ִמְצַרִים ּכֹל ְימֵ י ַחֶּייָך-ִּכי ְבִחָּפזֹון ָיָצאתָ  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ְלַמַען ִּתְזּכֹר ֶאת
 ְּגֻבְלָך  ִׁשְבַעת ָיִמים -אֹר ְּבָכל ֵיָרֶאה ְלָך  ְׂש-ְולֹא ד

  :ַהּבָ ָׂשר  ֲאֶׁשר ִּתְזּבַ ח ָּבֶערֶ ב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון  ַלּבֶֹקר-ָיִלין ִמן-ְולֹא
  :ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך’ ה-ַהָּפסַ ח ְּבַא ַחד ְׁשעָ ֶריָך ֲאׁשֶ ר - תּוַכל ִלְזּבֹחַ  ֶאתלֹא ה
 לֶֹהיָך ְלַׁשֵּכן  ְׁשמֹו ָׁשם  ֱא’ ִיְבַחר ה-ַהּמָ ק ֹום ֲאֶׁשר -ֶאל - ִאםִּכי ו

  :ַהֶּפסַ ח ָּבָערֶ ב ּכְ בֹוא הַ ֶּׁשמֶ ׁש מֹו ֵעד ֵצאְתָך ִמ ִּמְצרָ ִים-ִּתְזַּבח ֶאת 
  : ֱאלֶֹהיָך ּב ֹו ּוָפִניָת ַבּבֶֹקר ְוָהַלְכָּת ְלאָֹהֶליָך’  ְוָאַכְלָּת  ַּבָּמקֹום אֲ ֶׁשר ִיבְ ַחר הּוִבַּׁשְלָּת ז
  : ֱאלֶֹהיָך לֹא  ַתֲעֶׂשה ְמ ָלאכָ ה’ ּצֹות ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֲעצֶ ֶרת לה ָיִמים ּתֹאַכל ַמֵׁשֶׁשת ח 

 

 ]מצוות הפסח[

 ]מטרת חג הפסח[
הנה יקרו לו בהכרח חסרונות שלא ימצאו בשכל הנבדל . מרו השכל האנושי דבק בחתלהיו

 . מרומח

פול בהם  יעד שמה שלא י.  הוא צרכו אל ההשגות החושיות והדמיוני ותואחד מחסרונותיו

 . תקשה עליו השגתו

 וכל שכן מדור אל ,מר הוא השכחה הנמצאת באיש אחר בעצמווהנמשך מהחוהחסרון השני 

 .  וההפסדהוי ובתם ההי אשר ס,דור

.  ישיגוה ו  בהכרח החסרונות האלה,מר איזה דבקות שיהיהוולהיות השכל מצד דבקותו בח

 האלה כפי מה תקן לנו החסרונוי ת,תיו תייתברך להשלימו בדעותיו האמ’ הנה כשרצה ה

 .שאפשר

 לאמת , במה שהראנו במצרים או תות ומופתי ם אשר ראו עינינוקן החסרון הראשוןיות

 . לתו הבלתי בעל תכליתומציאותו והש גחתו ויכ

 באופן שזכרו לא ימו ש , במה שציוה לזכור  יציאת מצרים מידי שנה בשנהקן החסרון השנייות

 . מזרענו

 

 ]ובקרצאן : הקרבנות [
 :לְ ַׁשּכֵ ן ְׁשמֹו ָׁשם’ ֱאלֶֹהיָך צֹאן ּוָבָקר ַּבּמָ קֹום ֲאׁשֶ ר ִיְבַחר ה’  ֶּפסַ ח לה ְוָזַבְחָּת ב
  

 וז ה  , בפירו ש הכתוב,אברהם' רו י"רש וכבר נמשך אחריו ,אונקלוסוכבר ה ודעתיך דעת 

 . יםלשלמ -ועוד בקר תזבח .  כי ממנו יהי ה הפסח- אלהיך צאן' שפירשו וזבח ת פסח לה
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 ו "הספק הי
והנה הפסח היה חיו בו שיהי ה שם כבשים או ש ה  . אלהיך צאן ובקר' וז בחת פסח להבאומרו 

 .  לא מן הבקר,עזים

 ועוד  .אלהיך מן הצאן' כאילו יאמר ועשית פסח לה. פסח דבק עם הצאן עשה אונקלוסו

. עזיםכ יהי ה שה "וגם כי ה פסח ג.  יפ ה"בקרו"ו "ולא יקשר וא. תעשה הבקר לשלמים

 .לא מן הבקר לבד. כ יהיו מן הצאן  והעזים"והשלמים ג

 

 תשובה לספק יו
 ולא האריך בו  ,אלהיך' וזבחת פסח לה שאמר ,רבי משה בר נחמןויותר נכון הו א דעת הרב 

. אבל הזהי רו שמלבד הפסח יזבח צאן ובקר לחגיגה. קת הפסח שמהו כי כבר התבאר ח.עוד

 שינדבו שמה כפי מסת ונדבת ידם שלמי חגיג ה ,'פני הכי היה החיו ב בעלותם ליראות את 

 . שהיו אוכלים עם בתיהם והלוי והגר

.  אלהיך צאן ובקר'  ו זבחת פ סח להן"רמ ב ולכן כתב ה,בעווהפסח הי ו אוכלים אותו על הש

  . ויה יה  כאלו אמר וצאן ובקר,בו ייו הר" לומר שיחסר שם ואה רוצ,כטעם ראובן שמעון לוי

 . ניין הפסח בקיצור לפי שהתבאר במה שקדםהנה אם כן זכר ע

 שהוא מהדברים אשר ביאר כאן ,אמנם הרחיב המאמר בבי אור שלמי חגיגה שיזבחו  שמה

 . וכן הרחיב הב י אור בטעם המצה והפסח כמו שיתבאר. משה רבנו

 .ו"והותר עם זה הספק הי
 

 ]טעם אכילת מצה ואיסור חמץ בפסח[
 ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני -ת ָיִמ ים ּתֹאַכלתֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ  ִׁשְבַע-לֹא ג
 

 כי אם  , ולא די שבאותו יום על הפסח יאסר החמץ.והנה הזה יר שלא יאכלו חמץ עם הפסח

 ימים תאכל עליו  שבעת ,לא תאכל עליו חמץוז הו אמרו . גם שבעת ימים שלמים יהיה איסורו

 .  יהיה מצה ולא חמץ,ים לומר שכאשר יאכל לחם כל שבעת הימהרוצ. מצוות לחם עוני

 לפי שאין  , שהעניים יאכלו הלחם מצה,ואמר לחם עוני לתת תואר המצה שהוא לחם עוני

וגם לפי שיספ יק  . קו ן אכילתםי זריזים בתךכל  ולעניותם הם כ.להם זמן פנוי להחמיץ הלחם

 ולכן י אכל האדם ממנו מעט ממה  , כי הנה  הלחם מצה קשה מאוד להתעכל באצטומכא,יותר

 .םי בספר המסעדי יצחק הישראלוכמו שזכ ר. שיאכל מן החמץ

  

 .  נתן הטעם בכל אחד מהם,ולפי שזכר בז ה מצוות הפסח ומצוות המצה

 כי היו ה מצרי ם ,פ זון יצאת מארץ מצריםי באומרו כי בח, שזכר בסמוךאם לעניין המצה

מצוות כי לא ממהרים אותם לצאת עד שמפני זה אפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות 

 . חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה
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 מצה זו שאנו אוכלים על שום מה על שום שלא הספיק בצקם של :וכמו שכתוב  בהגדה

 . ' עד שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא וגאלם וגו,אבותינו להחמיץ

 

 ]?הרי נצטו וה  ע ליה  לפני כ ן,  איך ה מצה ז כר לחיפזון[
כי הנה בפרשת בא אל פרעה ציוה . יך נתן זה הטעם למצהא. וכבר הקשו על זה אנשים

ולא היה אם כן בעבור שלא הספיק  . הקדוש ברוך הוא על המצה קודם יציאתם ממצרים

 כמו שהיה בע ניין  . הייתה  המצוו ה אחר המעשה, שאם היה כן,בצקם של אבותינו להחמיץ

’  כי אם בעבור שציוה ה  , יראה שלא היה מפני זה,אבל כיון שקדם הציוו י למעשה. הסכות

 . יתברך עליו כשאר המצוות

ורצה להראות  . יתברך צופה ומב יט הדברים שהיו קודם היותם’  שה,אבל התשובה בזה הוא

 , וכדי שהם י רגישו בדבר ו יתנו אליו לב.את ישראל יציאתם ממצרים שיהיה  במ הירות מופלא 

כאשר באה עליהם מהירו ת  ו.לכן ציוה אלי הם קודם הי ציאה שלא יאכלו חמץ כי אם מצה

.   מפני הציווי האלהי שכבר קדם אליהם , היו מתחלחלים כולם על לחמם שלא יחמץ,היציאה

 ושגם עם יציאתם אפו את הבצק אשר הוציאו ,וכאשר יצאו וראו שלא הספיק בצקם להחמיץ

 .  הכירו וידעו מהיר ות גאולתם ויציאתם כמה היא,ממצרים עוגות מצוות

ייתה  מצוות המצה אשר נאמרה להם במצרים סיבה שהכירו מה י רות הנה התבאר לך שה

 שהוא מפני שלא ,וצדקו אם כן דברי בעל ההגדה בטע ם המצה. יציאתם שהיה הנס הגדול

 . 'כדי שירגישו ויכיר ו וגו.  ושקדם הציווי לפו על הנס,הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ

 

למען תזכור את יום צאתך יו אמר  ועל. נתן גם כן טעם לפסח,ואחרי שנתן טעם למצה

יתברך על בתי בני ישראל ביום ההוא שמתו ’  שהפסח היה זכר שפסח ה.מארץ מצרים

  .כי זה היה ראוי  לזכרו כל ימי חייך. ' ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו וגו,הבכור ות

ר  ראה לתת גד, ונתן הטעם בכל אחד מהן, פסח ומצה, המצוות האלהשתיואחרי שזכר 

 כי הנה לעניין שמירת המצה ואיסור אכילת החמץ נתן גדר .וגזרה בכל אחת מהן לשמירתן

 אבל גם בכל ,ת לא לבד בביה כי כאשר לא ירא. ולא יראה לך שאור בכל גבולך,גדול באומרו

ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב  , ולעניין גדר הפסח אמר.א האדם לאוכלוו לא יב,הגבול

 בדעתו שאם ישהה י היה נות ר  , כי בז ה יה יה זר יז ו משתדל לאוכלו בלילה,קרביום הראשון  לב

 . ויותן לבית ה שרפה

 אפשר לפרש היום ה ראשון על יום אשר תזבח בערב ביום  הראשון לבקרואמנם אמרו 

 . שהוא ראשון וקודם לחג ואינו חג,ארבעה עשר

 

והלילה היא חלק מהיום . בשיום התורה בשבת ובמועדים הו א מערב עד ערוהיותר נכון אצלי 

 יאמר הכתוב שמבשר הפסח  , ולכן ערב היום הראשון  הוא ליל פסח הראשון.הבא אחריהם

 לא ילין ממנו עד בקר אותו יום , שהערב ההוא הוא נכלל ביום הראשון,אשר יזבח בערב
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ולפי  .  עד חצות, וכמו שבא בקבלה בפרק איזהו מקומן. אבל יאכל אותו בלילה,הראשון

 . קרוות והלאה הרי הוא מהבשמחצ

 

 ]ומצות בכל מקום, קרבן בירושלים[
 .ה להתירם”ולפי שכבר ישארו שני ספקות במצוות האלה ראה משה רבנו ע

 כיון שה ם , למה אם כן לא יעשה אותו בשערים,שאם היה ה פסח זכר ליציאת מצריםהאחד 

זבוח את הפסח  ולא יצטרכו אל אותו עמל ללכת ל. להם' מהארץ הנבחרת אשר נתן ה

 .בירושלים

 

 יתחייב ש כמו שאכילת הפסח תהיה   ,שמאחר שהפסח והמצה  תלויים זה ב ז הוהספק השני 

 וזה יהי ה אליה ם  , ככה אכילת המצה שבעת ימים תהיה חובה  בירושלים,חובה ביר ושלים

 .קון התבואותי שהוא ת,מדם בירושלים שבעת הימים בזמן האביבוטורח רב ועמל מכאיב בע

 . בהיו תו צריך לשוב שמה לרגל בחג השבועו תכל שכן

 

  :הנה להשיב לספקות האלה
אלהיך  ' לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך אשר ה אמר ,מעניין הפסח אם לראשון

 הנה  ,אלהיך נותן לך'  אשר ה, אף על פי ששעריך הם מהארץ הקדושה,רוצה לומר. נותן לך

 כי אם אל ,לא תוכל לאכול אותו בשעריךעליונה זבח הפסח כפי הדין והרצו ן האלהי וגזרתו ה

'  רוצה לומר שם בחר ה,אלהיך לשכן שמו שם תזבח את הפסח בערב' המקום אשר יבחר ה

 .  ולא במקום אחר,שתהיה העבו דה הזאת

ראוי שתדע .  אם תהיה אכילתה כל שבעה בירושלים, אשר הסתפקתאמנם בעניין המצה

 , ועם זה.  אלא אחר שתזבח את הפסח, ימים שמה  האלהית שתשב כל שבעתההכוונשאין 

 שיעשה ביום הראשון אחרי שיזבחו את הפסח , שזה על שלמי חגיגה אמרו,ובשלת ואכלת

רוצה  .  מיד ופנית בבקר והלכת  לאהליך, כמו שהתבאר, ואכילת השלמים,ביום הראשון  מהחג

ה יה ב ירושלים לפני  שזה חובה שי,להו אחר אכילת הפסח ובישול השלמים והאכילה כ,לומר

 לומר לארצך ה רוצ, משם ואילך ופנית בבקר והלכת לאהליך.שכל זה הוא ביום הראשון. 'ה

 .  ושם בשערים ששת ימים תאכל מצוות,ולשעריך

 

 ספקות שבא היתרן  כאן 
 ח "הספק הי

כי הנה זבח הפסח לא היה  . ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקראמר 

 . סחהפרב ד שהוא ע" כי אם ביום הי,ון  מהחגביום הראש

 . שב בכתוביםיאבל הוא בלתי מתי. ד"על יום הי,  הנזכר כאןיום הראשון נדחק לפרש י"רשו

 .  בלתי סובל הכתוב, לא על הפסח, בספרי שעל החגיגה ידברל"רזמרו אבל מה שא
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 אשר : כאלו אמר.א"ת הראשון ב מקום ה"  ופירש בי, פיר שו על היום  הראשון מהח גן" רמבוה

 .תי ומקובל כפי ה מדקדקיםית איננו אמ"מו ש הזה לבייאבל הש. יום הראשוןהתזבח בערב 

 בערב ביום הראשון לבוק ר  תזבח במה שפירשתי ולא ילין מן הבשר אשר ח" הספק היוהותר

 . על ליל ראשון של חג הפסח כהלכתו

 
 ט "הספק הי
כ י  . כן שמו שם תזבח את הפסח בערבאלהיך לש' כי א ם אל המקום אשר יבחר הבאומרו 

 . המאמר הזה  כפול ומותר מבואר

לא כ "ואמר ג. אשר יבחרבמקום אלהיך צאן ובקר ' וזבחת פסח להלפי שכבר אמר למעלה 

 . ..תוכל לזבוח את הפסח

כ  " ואח,מ רם שבראשונה ציוה על אכילת הזבח  במקדשוהתאמצו להתיר זה באוהמפרשים 

 . שם תזבח את הפסח בערב באומרו ,הציוה על זביח ת הפסח בעזר

 ולכן  , בשעריםה שלא תהיה השחיט ,כי בי דוע אם תהיה האכילה ב מקדש. ישביוזה בלתי מת

 . אי אפשר שנפרש לא תוכל לזבוח את הפסח כי אם לעניין אכילתו

והיה  הדיב ו ר הזה אם כן . אלהיך' ואכלת במקום אשר יבחר האף כי פעם שלישית אמר 

 . משולש

לא  לפי שכבר אמר , הוא מאמר כפולששת ימים תאכל מצות שאמרו ,כ במצה"מצא גובז ה ת

תור הזה כמו  יולא יוכלו המפרשי ם לפרש הי. תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות

 .ית ור אשר בפסחישפירשו ה

 את הפסח להתיר הספק  לזבוח במה שהתבאר שבא פסוק לא תוכל ט" הספק היוהותר

ידבר  '  אשר יבחר הבמקוםושמה שאמר ובשלת .  בו וש אין בו מותר  כללשהיה אפשר שיקרה

כי הנה היה זה כפ י  , פעמיםושאין גם כן כפל במה שאמר בעניין  המצה שתי . בשלמי חגיגה

 . והותר הספק אשר בו כמו שפירשתי. צורך הדברים

 
 ' הספק הכ

קר אחרי  ו שהוא בב,מהחג כי איך ילך ביום הראשון  .ו פנית בבקר ו הלכת לאהליךהוא באומרו  

 . אכילת הפסח

 .  וזה לא נזכר בכתוב, כתב לבקר היום ה שניי"ורש

 . ובימי ה חול ילכו לדרכם, שהיו סביב לירוש ליםםלאוהליה שילכו , אמר אברהםבירו

 שהנה לא ,ועוד. הליהם כערבייםו לא בא, כי בירושלים בתוך העיר היו יוש בים,וגם זה הבל

 ?ולמה אמרו בפסח. ת ובחג הסכותנאמר כזה בחג השבועו

 שאמר תי שזה נאמר במה, ב מה שאמר ופ נית בבוקר ו ה לכת לאוהלך',  גם כן  הספק הכוהותר

ואחריו אמר ופנית . הזבחיםשביום הראשון יבשלו ויאכלו , אחרי אכילת הפסח ושלמי חגיגה

 . בבוקר
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 ב "הספק הכ
ה לא זכר איסור מלאכה בי ו ם   כי למ, והוא. עצרת לא תעשה מלאכהשביעיוב יום  הבאומרו 

 ולמה לא זכר איסור מלאכה בחג השבועות ובח ג  ? וזכרו ביום האחרון ממנו,הראשון מהחג

 . לםו בהיו ת המלאכה אסורה בכ,הסכות

דש שיהי ה בו חג  הפסח שהוא  וה הח” ולמה זכר כאן  משה רבנו ע,ומזה  המי ן תקשה עוד

הנים זכר  והנה בפרשת אמור אל הכו.  דש יהיהו ולא זכר בכמה ימים מ הח,דש האביבוח

 .  ולא הימים שיה יה בו,דשווגם בחג הסכות לא הזכיר הח. דש והימי םוהח

. כותוב שלא אסר המלאכה ביום הראשון ולא בחג השבועו ת וחג הס"ובז ה הותרו הספק הכ

 . ונסמך על מה שבא שמה,לו  כבר התבאר בפרשת אמור אל הכהניםולפי שזה כ

ינם י כי היה ענ, מבואר הוא שלא יעשו בו מלאכה,ראשון ן ביום ה וכל שכ,ובה יותם ברגל

 . 'לזבוח לאכול ולשתות ולשמוח לפני ה

 

  יב-ט, דברים טז
  :ָלְך ֵמָהֵחל  ֶחרְ מֵ ׁש ַּבּקָ ָמה ָּתֵחל לִ ְסּפֹר ִׁשבְ ָעה ָׁש בֻ עֹות- ָׁש בֻ עֹת ִּתְסָּפרִׁשבְ ָעה ט, טז
  :ֱאלֹ ֶהיָך’ ַּסת ִנְדַבת ָיְדָך ֲאֶׁשר ִּתֵּתן ַּכֲאׁשֶ ר ְיָבֶרְכָך הֱאלֶֹהיָך ִמ’  ַחג ָׁשבֻ ע ֹות להְוָעִׂשיָת י
 ֱאלֶֹהיָך ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבּדְ ָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ּבִ ְׁשעָ ֶריָך ’  ִלְפֵני ה ְוָׂשמַ ְחָּת יא

  :ֱאלֹ ֶהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁש מֹו ָׁשם’ אֲ ֶׁשר ִיְבַחר  הְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמנָ ה אֲ ֶׁשר ּבְ ִקְרֶּבָך ּבַ ָּמקֹום 
  :ַהֻחִּקים הָ אֵ ֶּלה-ֶעֶבד  ָהִייָת ְּבִמְצָרִים ְוָׁשַמְרָּת ְועָ ִׂשיָת ֶאת- ִּכיְוָזַכְרָּת יב

 
 ושיהי ו  , לבאר בו מצוות הראייהן"רמבלמה שהיה זי כרון המועדי ם במקום הזה כמו שכתב ה

 רצה ,לכן אחרי שביארו בחג הפסח. בבית בחירה'  הש הרגלים האלה לפניוישראל בשל

 ולכן זמנו הי ה אחר י  , ואמר שזה החג סמוך ומצרן לחג הפסח.לבארו גם כן בחג השבועות

  .'ש י ם יהיה חג להי וביום החמ,שבעה שבועו ת מהפסח

 

 ג "הספק הכ
 בחג ולא אמר כזה. אלהיך'  כאשר יברכך ה,מס ת נדבת ידך אשר תתןבאומרו בחג  השבועות 

.  ולא יראו פני רקםותה תורה י הרגלים צשלושת וידוע שבכל אחד מ,הפסח ולא בחג הסכות

 .חוד בחג ה שבועותי ואמרו בי,ולמה לא נסתפק במאמרו הכללי הזה. ' וגואיש כמתנת ידו

 
 ד "הספק הכ

ושמחת בחגך והיית אך   ת וכן אמר בחג הסכואלהיך' ושמחת לפני ה תבאומרו בחג השבועו

 .כ על השמחה בחג הפסח"יקשה אם כן למה לא ציוה גו. שמח

 
 ה "הספק הכ

 . ' וגווזכ רת כי עבד היית בארץ מצריםבאומרו בחג השבועות 
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 .  שתשמור החוקים האלה, על מנת כך פדיתיך:י"רשוכתב 

 , ולא בחג הסכות,יחס לעניין מצריםי שהוא יותר מת,כ ל מה לא זכר ז ה בחג הפסח "ויקשה ג

 .  שבא באמצע,ועותכי אם בחג השב

קים  וושמרת את כל החוהנה הכתוב  אומר .  שעל צווי מצ וות הע בד חוזרים, אמרברהםאבי ור

 .ח עבד ואמהוכ חיי בים לשמ"כות  היינו גוגם כי בפסח וס. האלה

 

 כה-תשובות לשאלות כג
 אבל ,אמור אל הכהנים בזיכרון ז מן החגשת כבר התבאר בפר מהחל חרמש בקמהועניין 

 .  דבריםשלושהן בזה החג ביאר כא

אלהיך מסת נדבת  ' ועשית חג שבועות לה ועל זה אמר ,שיקריב בו שלמים ונדבותראשונה 

ל אכילה ראשונה מביא  מן  " וכמו שאמרו רבותינו ז. אלהיך' ידך אשר תתן אשר יברכך ה

 .וכן השאר כולן מן המעשר.  ושניה  מן המעשר,החולין

 

  ] או הקדשקרבנות חג השבועות אינן מעשרות[
 לפי שבפסח היה  , שהוצרך לומר כן בחג השבועות ולא אמרו בחג הפסח,וכפי הפשט אחשוב

 ולפי שמחג הפסח  .מביא אדם כל מעשרותיו ונדריו ונדבותיו ובכ ורותיו  שהיו לו עד אותו זמן

 כי כבר הביאם , ולא בכורו ת ונדרים להביא במקדש,עד חג השבועות אולי לא יהיו לו מעשרות

לכן הוצרך לומר לו בזה החג שיעשה אותו ממסת ונדבת  .  הפסח שעבר זה ימים מועטיםבחג

 ולא נדרים לעולות , ולא בכורות לתתם לכהנים, כי אף על פי שלא יהי ה לו מעשר להביא.ידו

 .  הנה מאשר לו יביא ויעשה שלמי החג,ולשלמים

ובתך ועבדך ואמתך והלוי  אלהיך אתה ובנך ' ושמחת לפני הומפני ז ה עצמו ציו ה בחג  הזה  

 לפי שבחג הפסח  , ולא ציוה עליו בפסח,אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך

ובמקום ש יש מאכל ומשתה שם שמחה . ות הטו ב ה רבו אוכלי הב בר,בהי ות לו זב חים הרבה

  .בהכרח

לו  הוצרך לצוותו שעל כל פנים יביא מש, שלא היה להביא דבר מהקדש,אבל בחג השבועות

אבל ישמח הוא ובניו ובני ביתו והלוי והגר והיתו ם  .  ולא ימעט הוצאתו בעבור זה,לשמוח שם

 וגם .ב וי  ההטב ה וה הקדשותי כאשר היה בח ג הפסח שהי ה שמה ר,והאלמנה אשר בשעריו

 . רוצה לומר מצוות השמחה בימי ה חג הזה,ה כאן"זה ביאר משה רבנו ע

 

  ]הקושי בעלייה לרגל בשבועות[
אלהיך לשכן שמו שם כי כל ז ה  '  וכמו שכתוב  במקום אשר יבחר ה,  בו עוד עלייה ברגלוציוה

 שאחרי שיהלכו לבתיהם ימי ם  ,ולפי שהיה הרגל הזה עמל גדול לישראל. לא נזכר עדנה

או יתמהמהו שמה מחג הפסח עד .  קהל גדול ישובו הנה לירושלים לחג השבועות,מועטים

 ולב האדם עליהם לראותן בכל יום  ,לן בשדהוהתבו אות וכ בהיות הזמ ן ההוא מ,חג השבועות
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 אולי יקוצו  , ומאשר להם ולא מן ההקדש,בוי הה וצאו ת זו אחר זויוגם מר. לדעת מה יהיה בהן

 ולא בחג הסכו ת שהיו כבר   ; להיות ה ביאה  הראשונה,מה שלא היה כן  ב חג הפסח. גם כן

 . אסופות בבית מן השדה

 

וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את ה בפרט מפני זה הוצ רך לומר בחג הז

 זכור תזכור  כי עבד היי ת ,  אל ירע בעיניך על כל העמל הזה:רוצה לומר. החוקים האלה

 תשמור ותעשה  ,וכאשר תזכור זה באמת.  והיה לך טורח ועמל מזה וברכה מעוטה,במצרים

 , כי בערך ישיבתך שמה. םקים שאין להם טעו אף על פי שיהיו ב עיניך כח,את החוקים האלה

 אינ ו ,ולמי שקבל חסד גדול כמו שהייתה יציאתך ממצרים.  רק שמחה וששון,לא יהיה לך עמל

 ושילך פעם אחר פעם לתת לו הודאה ,בלתי ראוי שיהיה משתדל בעבודת מי שהוציאו משם

 .  וישמח ויגל פעמים רבות,עליו

 . ים והחמשה ועשרים ועשרים והארבעה ועשרשלושההנה הותרו בזה הספקות 
 

 

  יז-יג, דברים טז 

 ]ההוספות בדיני סוכות בספר דברים[
עם היות שכבר התבאר בפרשת . ראה אדון הנביאים עליו השלום לזכור כאן חג הסכות

אבל ביאר כאן בו עוד שיחוי ב לחוג את החג הזה כל שבעת ימים בבית בחירה  כי  . המועדים

 . ל השמחה שלא נזכרה שמה בפרשהוהזה יר עוד כאן ע. זה לא נזכר שמה

  : ַהֻּסּכֹת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִׁש ְבעַ ת ָיִמים ְּבָאְסְּפָך  ִמָּגְרְנָך ּוִמִּיקְ ֶבָךַחג יג,טז
  :עָ ֶריָך ְּבַחֶּגָך  ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך  ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ְוַהּיָ תֹום ְוָהַאְלָמָנה  ֲאֶׁשר ּבִ ְׁשְוָׂשמַ ְחָּת יד
 ’  ִיְבַחר ה-ֱאלֶֹהיָך  ַּבָּמקֹום אֲ ֶׁשר ’  ָיִמים ָּתחֹג להִׁשְבַעת טו

  : ְּתבּוָאְתָך ּוְבכֹל ַמֲעׂשֵ ה ָיֶדיָך ְוָהִייָת ַאְך ָׂשֵמַח-ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל ’ ִּכי ְיָבֶרְכָך ה

 
 פירוש הכתובים 

בו י   יברכתם ור יתעלסו ב, יעשו שמחות וגיל, אחרי אסיפת תבואותיהם,שכל בני אדם

 גורן  ...אל תשמח ישראל אל גיל כעמים) 'א' הושע ט(וכמו שאמר הנביא על זה . תבואותיהם

 . ויקב לא ירעם

 

 ו "הספק הכ
. חג הסכות תעשה לך שבעת ימים'  שנא,י פעמיםת למה צי וה בעשי יתו ש, והוא.בחג הסכות

ושמחת   שנאמר ,חהוכן הזה יר שתי פעמים על השמ. אלהיך' שבעת ימים תחוג להואמר 

 .  והיית אך שמח,בחגך

.  לרבות לילי יום טוב  הא חרון לשמחה, תורי בשלהי  פרק לולב ו ערבה למדו מזה ה יל"חזו

 . אבל פשט הכתובים לא יסבלהו. שהוא לשון אזהרהוהיית אך שמח פירש י"רשו
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 תשובה לספק כו
 והלוי ם ,ות בבתיהםולפי שישראל בזמן הזה ה יו תבואותיה ם כולם נאספות מן השדה ונכנס

לפי שהוא אחרי אסיפת , חג האסיף כי על כן נקרא ,כבר קבלו מעשרותיהם בגרונות וביקבי ם

 ולא אמר כן בפסח ולא בחג  ,חג הסכות תעשה לך שבעת ימים הנה מפני זה ,התבואות

.  כי אם בחג הסכות, חג הפסח תעשה לך או חג השבועות תעשה לך:רוצה לומר. השבועות

 בעבור ,רוצה לומר.  הנה אתה בעצמך היית עושה חג הסכות שבעת ימים באספך:כאלו אמר

כ שתשמח בחגך " וי דוע הוא ג,רוצה לומר.  וש מחת בחגך,רנך ומיקבךואסיפתך התבואות מג

 כי כל בני הבית שמחים ברבות הטובה ואסיפ ת , אתה ובנך ובתך,אשר תעשה על זה

 כי כן דרך העשירים לתת לחם לכל ,שר בשעריך וגם הלוי והגר והיתום והאלמנה א,התבואות

' שמואל א(ו כמו ששלח דוד לאמר לנבל . אדם בהיותם מצליחים ומתברכים בתבואותיהם

 . כי על יום טוב באנו) ה"כ

 

 כי אם , שאתה בעצמך היית עושה ה חג הזה מבלי  מצווה, כל זה ידוע הוא ומבואר,הנה אם כן

 , שתעשה כל זה לשם מצווה,י מבק ש ממךולכן הננ. מעצמך לשמחת האסף תבואתך

 ,רוצה לומר. אלהיך במקום אשר יבחר' שבעת ימים תחוג לה וזהו אמרו .יתברך’ ולעבודת ה

 ועשה אותו במקום אשר  ,אלהיך'  תעשה אותו לה,אותו החג שהיה ראוי שתעשה מעצמך

 .  כי זה מה שתעשה לשם מצווה, לא בשעריך,יבחר

 לא היום הראשון בלבד  , ותוכל לשבת שם כל שבעת ימי החג,םולא יהיה לך עמל בעלותך ש

 כי אם שבעת ימים שלמים  , ולא יום אחד בלבד כמו חג השבועות,כמו שהיה ב חג הפסח

וראוי הוא שתעשה . אלהיך במקום אשר יבחר'  ימים תחוג להשבעתוזהו שאמר . תשב שמה

 ראוי להודות עליהם והוא יבר ך  ואליו. ח וברכת התבואותולפי שהוא הנותן לך כ. החג אליו

 . ובכל משלח ידיך שהוא הסחורה או האומנות. אותך בכל תבואתך לשנים הבאות

 ובפסח ובשבו עות לא ישב כי  ,ונתן הסיבה  למה ישב ביר ושלים בחג הסכות כל שבעת הימים

רוצה לומר שהנה בחג הפסח ובחג השבועות בואך לרגל  . והיית אך שמח : ואמר,אם יום אחד

אלהיך  '  וברכך ה, אבל עתה שכבר אספת אותם,יה לבך נודד על התבואות שהיו בשדהה

 ולכן ראוי שתשב . תהיה אך שמח מבלתי מחשבה אחרת כלל,בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך

 . שמה בשמחה כפי מה שפירשתי

תור לא בצווי שבעת ימי החג ולא בצווי השמחה כפי י שאין י,ו"הנה הותר בזה הספק הכ
 .שאמרתימה 

 

 ]לסיכום עניין העליה לרגל[
 :האחת.  ידיעותשתיוהנה נשאר אלי לדעת בזה 

  לא פחות ולא יותר,למה היו הרגלים שלש
 ומתן  ,והם יציאת מצרים. חסדים גדולים'  שישראל קבלו מהשם יתברך ג,בת זהיואומר בס
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'  ות להודות להבחג המצו. ולכן ציוה שיעלו  לביתו שלש פעמים בשנה.  וירושת הארץ,תורה

ובחג הסכו ת . ובחג השבועות להודות לפניו על שנתן להם את התורה. על שהוציאם ממצרים

  .להודות לפניו על הארץ ועל תבואותיה

 

ג חלק  " פרק מהמורה כמו שזכר הרב , לא להיותו הקף בינו ני, ימיםשבעהויה יו ימי חג הפסח 

 ואכלו מן המצוו ת .ימים'  היו ז, בים עד שנכנסו,כי אם לפי שמעת שיצאו ממצרים. שלישי

 .  והייתה התשועה שלמה, ואז טבעו המצרים,אשר הוציאו ממצרים כל אותם שבעת ימים

אז ישי ר . 'בי ום  ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים וגו' וי ושע הוכמו שאמר 

 .  ימים הי ו ימי  חג הפסח גם כן שבעהשבעה וכנגד אותם .משה

 

 . וכמוהו לא יהיה.  כיום מתן תורה שהיה אחד ומיו חד,שבועות היה י ו ם אחדאמנם חג ה

 . מפני שבעת המינים שנשתבחה בהן ארץ ישראל,וחג הסכות היה גם הוא שבעת ימים

 

 ]התועלת בעלייה לרגל[
כ " שבעבורם הזהי רה התורה כ,מה הם התועלות המגיעות מעליית הרגל שנייהוהידיעה ה

 .  פעמים בשנהשלוש' ני העל העליה לראות את פ

 

 :ואומר שהיו התועלות בזה חמשה
 אם ביציאתם ממצרים ואם ,םעימהעל כל הטובות אשר עשה ' להודות לה .תהאח התועלת

 :)ז"תהלים קט(וכמו שאמר דוד .  בהביאו אותם אל הארץ הנבחרת,תבמתן התורה  האלהי

'  אזבח זבח תודה ובשם ה לך , אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי,כי אני עבדך' אנה ה

כל גויים ' הללו את ה. 'וגו' אשלם נגדה נא לכל עמו בחצרות בית ה' אקרא נדרי לה

 .שבחוהו כל ה אומים כי גבר עלינו חסדו

 

 ויאמינו ביכו לת ,הוא כי בעלייתם לרגל יתקיימו בידיהם העקרים התוריים .תוהתועלת השני

 ולזה ציוה אותם שיאמרו .עשה עם אבותיה םכי נורא הוא אשר '  ויזכר ו את מעשה ה,האלוה

יתברך ומ עשיו במצרים ’  אשר בו יגידו נפלאות ה,דוי  ארמי אובד אבייבהבאת הבכ ורים הוו 

 .ובסיני וב ירוש ת הארץ

 

 ת  ויראו עבוד,כדי שיראו בעיניהם הנסים הנעשים בבית המקדש תמיד .תוהתועלת השלישי

 ותכנס בלבם אהבת הבית וקדושתו  ,נם והכהנים בעבודתם והלוים בדוכ,בית האלהים

 .וקדושת המשרתים ומעלת השכינה אשר שם

 

 ויהיו חפצים ומזומנים להשלי ם  , האהבה וההכר ה ביניהםהשתתהווהוא . תוהתועלת הרביעי



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikr*  ראהאברבנאל לפרשת קיצור 

 

61

61

הלא .  ובזה י תרבה השלום ביניהם, מאשר יצטרכו קצתם אל קצתםםצורכיהאלו עם אלו 

 עשה שלא ,נאה בין בני ישראל ובי ן בני יהודה שכאשר חשב להטיל ש,תראה רשעת ירבעם

 . לפי שזה הי ה מסב ב ביניהם הא הבה ו הקשר,יעלו בני ישראל לחוג לירושלים

 

כי הנה כל . בלמידת התורה והתרת הספקות הנופלות בהבנת המצו ות. תוהתועלת החמישי

ישאל פ י  א לבית המקדש וו  יב,אדם בעירו אם יתחדש עליו ספק או ערעור בתורה או במצוו ה

 . הסנהדרין ויגי דו לו את דבר המשפט

 

כי יפל א ממך דבר למשפט בין דם  ובאה המצווה . והנה בכל עיר מערי ישראל היה בית דין

 בז מ ן  םואין ספק  שכל זה הי ה עושי. 'וגווקמת ועלית אל המקום ' ובין  נגע לנגע וגו' לדם וגו

 ונמצאו מתלמדי ם  ,מסופק אצלם כי אז בעלותם שמה ישחרו פני החכמים על כל דבר ,הרגל

 .ומשתלמים בדרכי התורה והמצו וה בעלי ה הזאת

  

 באה מצוות שופ טים ושוטרים  תתן לך בכל ,ולכן אחרי מה שהזה יר כ אן על עליית הרגל

ופרשת כי יפלא ממך דבר להיותם דברים מתייחסים לעליית הרגל וכמו שאזכור . שעריך

 .  בפירושה

 

 ]אהסיכום סדר המצוות בפרשת ר[
חדו משה רבנו י י, רוצה לומר סדר ראה אנכי,הלא התבאר לך במה שפירשנו שהסדר הזה

 . לבאר בו המצוות המיוחדות  לבית המקדש

 , ואחריו שלא יעבדו במקדש מעבודת גויים ה המה ואלהי ה ם,ולכן התחיל בדיני בית ה בחירה

 דינם בסנהדרין  והיה,חסותי ואחריו פרשת נביא שקר והמסית ועיר הנידחת להיותם מתי

 להגיד ,אלהיכם' ואחרי זה הבי א פרשת בנים אתם לה. שהיו יושב ים בלשכת הגזית במקדש

ובעבורם הז ה יר בעניין המ אכלים הטמאים  . שלהיותם בני ביתו ועולי  מקדשו יהיו  בני אל חי

 מלבד ,ו מיד  הזה יר במע שר השני שהיו מ וליכים  אותו למקדש ואוכלים אותו שמה. ההמה

 ואחריו השמטה ופ רשת האביון והעבד העבר י  .ישית שהיה נאכל לעניים בשעריםהשנה השל

ואחר כך דין הבכור ות שהיו  .  שהם אופני הצדקה ומיניה,שהוא יוצא גם כן בשביעי כשמטה

 שמה בחג ה מצוות ובחג  השבועות ו ב חג ם  ו מצוות הרגלים שהיו עולי,גם כן נאכלים בירושלים

 . הסכות

ונה לבאר הדברים המתיי חסים למקדש  ו  כאלו הייתה  הכ,ורו שבש יהרי לך הסדר הזה בק 

 .השם

 . להי ומרומם על כל ברכה ותה, יתקדש שמו המעולה,יתברך ויתעלה שמו המקו דש ומבורך

 

 


