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Con’t. of Alon HaDeracha: 

היתרים לעשוק יכול אדם להיות שקוע בתאווה בדברים המותרים לו, להיות זולל וסובא במאכלות המותרים ולמצוא 

את רעהו מבלי לעבור על איסור מפורש. משום כך באה האזהרה "קדושים תהיו" לומר שאין לעמוד רק על הדין בלבד, 

או כפי דברי חז"ל: "קדש עצמך במותר לך". מי שרוצה  ,"כי אם כלשונו של הרמב"ם: "להיות רודף אחר כוונת התורה

בשמירת הדינים המפורשים, כי אם עליו גם להתעמק במטרה  אי אפשר לו להסתפק ,לקיים את התורה בשלמות

הנשגבה הצפונה בדינים אלה, להשתדל למלאות את המטרה הזאת. עליו לחשוב לא רק על מה שישר וטוב בעיניו, כי 

לכאורה גם האזהרה "ועשית הישר והטוב בעיני ה' ", שמוסיפה התורה  .(דברים ו, יח) "'אם על "הישר והטוב בעיני ה

מלבד כל הדינים, היא מיותרת, כי הרי כל הדינים מכוונים למטרה זו, להראות לאדם את הדרך הישרה. אולם באמת 

)לגבי שומא אמרו חז"ל ועשית הישר והטוב בעיני ה' ". "ישנם כמה דברים שמצד הדין הם מותרים ונאסרו רק מצד 

"דמדינא דארעא לא מבעיא למיהדר ומשום ועשית הישר והטוב בעיני ה' הוא דאמור רבנן תיהדר" )בבא מציעא טז 

ע"ב(. הרי שיש כאן דין מיוחד של "ועשית הישר והטוב"(. כי היהדות אינה מסתפקת בהגבלת המעשה הרע שבפועל 

משורשו מתוך נפש האדם. משום כך ישנן אזהרות מיוחדות לדברים  בלבד, כי אם שואפת לעקור גם את הרע שבכוח

שבלב, שהם שורשים לכמה פשעים. אין התורה מסתפקת ב"לא תגזול", כי אם דורשת גם "לא תחמוד". מי שעומד על 

 .ה"לא תגזול" בלבד ימצא לו אפשרות של אבק גזל ברשות התורה

א רק לפגוע בפרוטה של חברו, כי אם ירא גם לחמוד פרוטה של אבל מי ששואף לקיים גם ה"לא תחמוד", מי שירא ל

חברו באיזו צורה שהיא, רק הוא יכול להיות בטוח שישמור גם את ה"לא תגזול" בכלל משמעותו העמוקה שיש לו לפי 

ב התורה. ועלינו לשאוף לקיים לא רק את הדינים שבתורה, כי אם לקיים את ה"קדושים תהיו" ואת ה"עשית הישר והטו

בעיני ה' ". ואם בגולה לא יכולנו להקדיש הרבה תשומת לב למטרה זו מצד הכלל כולו )אמנם יחידים היו תמיד בכל 

הדורות ובכל הזמנים שהתמסרו להתקדשות ולטהרה במובן היותר נעלה, אבל הכלל היה שקוע בשעבוד קשה, ורב היה 

רכיהם(. הרי שומה עלינו עכשו, כשאנו חוזרים לארצנו לו לשמור על מהותו ועצמותו שלא להיטמע בגויים וללמוד מד

ורוצים ליצור כאן חיים יהודיים מקוריים, להציג לנו שוב את המטרה הזאת של קדושת החיים לכל עומקה והיקפה. 

עלינו ליצור כאן צורת חיים שתהיה מותרת לא רק מצד הדין, כי אם גם מצד ה"קדושים תהיו" וגם "ועשית הישר 

 .אם מבחינה זו נשקול את הדברים, נראה שהיהדות בשום אופן איננה בעד הרכוש כי אם נגדווהטוב". ו

היא מידת סדום", הרי " ,אם יש מקום ביהדות ל"יש אומרים" ש"שלי שלי ושלך שלך", שהוא היסוד לקנין פרטי בכלל

אן דפליג שאין זו מידת חסידות. ברור שאין כאן נטייה רכושנית, אמנם זוהי רק דעת יש אומרים; אבל הלא בזה לית מ

 .מידת חסידות, זאת אומרת המידה האידיאלית של היהדות, היא "שלי שלך ושלך שלך", שהיא כפירה ביסודות הרכוש

גם בתורה אנו מוצאים רמזים די ברורים בשאלה זו. הטעם שנתנה התורה למצוות היובל "כי לי הארץ, כי גרים 

באופן די בולט את יחס התורה אל הרכוש ואל הקנין הפרטי בכלל. מכאן יוצא שאין ותושבים אתם עמדי", מציין לנו 

לאדם קניין בכל הבריאה כולה, הכל הוא קניינו של הבורא, ואנחנו איננו אלא גרים ותושבים. לנו יש רק הזכות לעבוד 

 ,ני הארץ ובעליה. משום כךאת האדמה ולאכול את פרותיה, כולנו בשווה, אבל אין לנו הזכות לחשוב את עצמנו לאדו

בשנת השמיטה שאין אנו מעבדים את האדמה, אין לנו שום זכות גם בתבואותיה. ולא רק "אביוני עמך" הם שותפים 

לתבואת השדה, כי אם גם "לבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול" )ויקרא כה, ז(. התבואה שגדלה 

יותיו של הקב"ה במידה שווה, ואין לבעלים זכות נוספת מאשר לאדם אחר, מבלי יגיעת האדם ועבודתו שייכת לכל בר

 ."לי הארץ –לבהמה ולחיה, "כי 

מכאן נראה שעל פי השקפת היהדות, הקניין היחיד שיש לאדם בעולם הוא העבודה, ורק דבר שאדם רכש בעבודתו הוא 

ל אדם באופן פרטי. אמנם גם בזה עליו לזכור שלו. כי רק כח העבודה לא ניתן בשותפות לכל הבריאה כולה, כי אם לכ

תמיד כי רק ה' הוא הנותן לו כח לעשות חיל. ומשום כך כשהוא עוזר לחברו ונותן לו מכספו עליו לזכור שאינו נותן 

כי אתה ושלך שלו" )של הקב"ה, אבות ג, ז(. וכן בדוד הוא אומר: "כי ממך הכל ומידך ניתנו לך, כי גרים אנחנו "משלו 

 .(טז-א כט, טו-דבה"י) "ך ותושבים ככל אבותינולפני

גם מצוות שמיטת כספים היא סתירה לרכוש, מתוך נקודת ההשקפה של הצדק המקובל אי אפשר לנו להבין את המצווה 

גמילות חסדים בלי ריבית, בלי שום טובת הנאה, וכשמגיעה שנת השמיטה: הזאת. אדם עושה טובה לחברו, מלווהו 

וכל כספו של המלווה יורד לטמיון, והתורה עוד מוסיפה  (דברים טו, א) ""שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו

פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה עינך באחיך האביון ולא  אזהרה: "השמר לך

תתן לו, וקרא עליך לה' והיה בך חטא" )דברים טו, ט(. על פי השכל הפשוט שלנו אין להבין, במה זה נחשב לדבר 
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, משום שהוא בטוח שלא ישלם בליעל, אם אדם רואה שקרבה שנת השמיטה והוא אינו רוצה להלוות את כספו לאביון

כי השמיטה המתקרבת תשמט, וגם אסור יהיה לו אפילו לתבוע ממנו. מהו החטא שחטא אדם זה ? ואיפה כאן נקודת  ,לו

הצדק ? הרי כיום גם בלי חשש השמיטה נזהרים שלא להלוות לעני, מתוך החשש שמא לא ישלם. ואי אפשר לנו 

הזאת ויש כאן חס ושלום הטיית הדין לטובת העני, כי הרי התורה היא לחשוב שמתוך רחמים לעני באה המצווה 

 .והיא דורשת את הצדק המוחלט (שמות כג, ג) "שציוותה "ודל לא תהדר בריבו

השקפה הנזכרת של היהדות בנוגע לרכוש, שאין האדם את המצווה הזאת של שמיטת כספים נוכל להבין רק לפי ה

הבעלים על הרכוש שלו, "כי ממך הכל", ומשום כך, אם לאחד שלח ה' את ברכתו ונתן לו עודף של כסף שאינו נחוץ 

לקיומו הוא, ואחיו ירד בינתיים מנכסיו ונכנס בעול של חובות, מידת הצדק נותנת שישמט את ידו ממנו. על ידי כך העני 

  .תחרר מעול החובות וניתנת לו האפשרות לעמוד שוב על רגליומש

העומד בעיקר לא על המטרה המוסרית  ,"אמנם מבחינת הצדק האנושי הפרטי המיוסד על ה"שלי שלי ושלך שלך

שבצדק, כי אם על קדושת ה"שלי" וה"שלך", יש כאן חס ושלום עושק לגבי העשיר, אבל מבחינת הצדק האלוהי, 

 .השקפה של "כי ממך הכל" מצוות השמיטה היא הביטוי הכי נשגב של היושר והצדקהנובע מתוך ה

גם עצם האיסור של הריבית הוא כפירה בזכותו של הרכוש. היסוד להשקפת הרכוש, היא ההנחה, שהרכוש כשלעצמו, 

וד לניצול אחרים בלי כל יגיעה מצד בעל הרכוש, זכאי להיות נושא רווחים. מטעם זה יש יסוד לריבית. וזהו גם היס

בכח הרכוש ובזכותו. אבל אם התורה אוסרת ריבית, זאת אומרת שהיא כופרת בזכות זו של הרכוש ושלפי השקפתה 

 .הרי ממילא היא שוללת את כל ההשקפה של הרכוש ,אין זכות לרכוש לשאת רווחים בלי עבודה מצד בעל הרכוש

: אם אני מלווה כסף לחברי והוא קונה בכסף הזה אדמה אסור אמנם מצד הדין איסור ריבית חל רק על הלוואות. למשל

לי לקחת ממנו חלק מן היבול בתור ריבית. ואם אני קונה בעצמי בכסף הזה את האדמה ומוסרה לחברי שיעבדה, מותר 

 לי על פי הדין לקחת ממנו את כל היבול ובלבד שאשלם לו איזה סכום בעד עבודתו. אבל ברור הוא, שמבחינת "ועשית

הישר והטוב" יש גם בזה אבק ריבית, ואולי גם אבק גזל. מדינא דארעא אמנם נקרא גזל רק כשהאדם גוזל מחברו 

פרוטה, אבל ברור, שמבחינת "ועשית הישר והטוב" יש יסוד של עושק גם כשאדם גוזל מחברו את יגיע כפיו, ואין 

ומבחינה  .הגוזל שכר עבודה שעוד לא הגיע לכיסו הבדל בין הגוזל את שכר העבודה שכבר הגיע לכיסו של הפועל ובין

זו ברור כי בכל ניצול הזולת יש חשש של גזל. ומי ששואף לקיים בנפשו את ה"קדושים תהיו" ואת "ועשית הישר 

ובשום אופן לא מעבודת זולתו באיזו צורה שתהיה. משום כך הרבו חז"ל  ,והטוב" עליו לחיות רק מיגיע כפיו הוא

ם והעלו אותה למעלה מיראת שמים )ברכות ח ע"א( ומזכות אבות )בראשית רבה עד, יב(, כי רק על בשבח יגיע כפי

 .ידה אפשר לשמור על היהדות בשלמותה ובטהרתה

לשאלת האפשרות של התגשמות השאיפה הזאת בחיים, מובן שאין זה מן הדברים הקלים, אבל אין זה פוטר אותנו 

רב אל המטרה הזאת. ברור שאם תהיה לנו מסירות הנפש השלמה הדרושה מלעשות את כל אשר בידינו כדי להתק

להגשמת היהדות, נוכל במשך הדורות להגיע למטרה זו. גם התורה ידעה את הקשיים, גם התורה ידעה שעניין השמיטה 

"נתן תתן יכול לגרום לנעילת דלת, אבל היא לא נמנעה משום כך מלצוותה וקראה לנעילת דלת זו "דבר בליעל" ואמרה 

לו ולא ירע לבבך בתתך לו". אמנם בשעת הירידה ליהדות, כשהתחילו להתקרב ימי השעבוד, ראו חז"ל צורך לתקן 

תקנות בהתחשבות עם נעילת דלת וכדומה. תיקנו פרוזבול, ובזמן מאוחר גם היתר עיסקא לריבית. אולם כשאנו 

נא דארעא אל "ועשית הישר והטוב". "לא תעשון ככל מתחילים לשוב לארצנו, עלינו לשאוף לכך להתאים שוב את די

 ;(ט-דברים יב, ח) "אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה

 ." 'הנחלה, עלינו לעשות לא איש הישר בעיניו, כי אם "הישר והטוב בעיני הכשאנו מתחילים לשוב אל המנוחה ואל 

 !אשר היא עיקר גיליוננו בשאלה גאחרי זה יש להתרכז 

 ויקרא פרק כה

ְך: י ִעָמִֽ ֖ ב ָוח  ר ְותֹוָשָׁ֛ ֵּ֧ ֹו ג  ְַ֣קָת בִ֔ ֣ ֱחז  ִֽ ְך ְוה  ָטה ָי֖דֹו ִעָמָּ֑ יָך ּוָמָ֥ י־ָי֣מּוְך ָאִחִ֔  )לה( ְוִכִֽ
ל־ִתק    ֱאֹל)לו( א  ִֽ אָת מ  ֖ ית ְוָיר  ְרִבִ֔ ְך ְות  ֣ש  ִאתֹוֹ֙ נ  ִֽ ְך:קח מ  יָך ִעָמִֽ י ָאִח֖ ָ֥  יָך ְוח 

ָך: ִֽ ן ָאְכל  ָ֥ ית לֹא־ִתת  ְרִב֖ ְך ּוְבמ  ָּ֑ש  ן ֖לֹו ְבנ  ָ֥ א־ִתת  ִֹֽ ְסְפָךִ֔ ל ת־כ   )לז( א ֶ֨
י ְיֹקָוקֹ֙ ֱאֹל֣  ִיםק)לח( ֲאִנִ֗ ץ ִמְצָרָּ֑ ר  ֣ א  ֖ם מ  ְתכ  אִתי א  ָ֥ ר־הֹוצ  ם ֲאש  אֹל יכ ִ֔ ֖ם ל  ֹות ָלכ  ן ִלְהיָ֥ ע  ץ ְכנ ִ֔ ר  ֣ ת־א  םֹ֙ א  ת ָלכ   ים: סקָלת  

 

Alef.  

 יחז' יח "חי' יחי'"—ויק' כה "וחי עמך"
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 יחז' יח "נשך ותרבית לא לקח" --ויק' כה "אל תקח מאתו נשך ותרבית"

 תהי' טו "כספו לא יתן"—ויק' כה "את כספך לא תתן"

 טו "לא ימוט לעולם" תהי' --ויק' כה "לתת לכם את ארץ כנען"

Beit.  

1.  Since the beginning of v. 35 specifies “אחיך” and a Ger Tzedek should qualify, it stands to 

reason that in this case “גר ותושב” features the ויו that divides, separates. 

2.   

 ויקרא פרק כה
֣ד  יג י  ִשִ֗ י ת  ר ְותֹו)מז( ְוִכ֣ ר לְ  ָשבֹ֙ ג   ֹו ְוִנְמכ ִ֗ יָך ִעמָּ֑ ְך ָאִח֖ ְך ּוָמָ֥ ר תֹוָשבֹ֙ ִעָמִ֔ ר:ג   ִֽ ת ג  ח  ָ֥ ר ִמְשפ  ק  ֖ ֹו ְלע  ְך אָ֥  ִעָמִ֔

ּנּו: ִֽ יו ִיְגָאל  ָח֖ א  ד מ  ָחָ֥ ֹו א  ה ִתְהי ה־לָּ֑ ר ְגֻאָל֖ י ִנְמכ ִ֔ ֣ ֲחר   )מח( א 
 ֵּ֧ ֹו־ִמְשא  ּנּו אִֽ ן־ֹדדֹוֹ֙ ִיְגָאל ִ֔ ֹו ב  ל:)מט( אֹו־ֹד֞דֹו א  יָגה ָי֖דֹו ְוִנְגָאִֽ ֹו־ִהִשָ֥ ּנּו אִֽ ָּ֑ ְח֖תֹו ִיְגָאל  ֹו ִמִמְשפ   ר ְבָשרָׁ֛

Since this individual is sold to a Geir Toshav, he himself cannot be one. Furthermore, the 

subsequent verses discuss the obligation that his relatives have to redeem him. If he is a Geir 

Tzedek, he would no longer be officially related to his family, and they, being non-Jews, could 

not be Commanded by the Tora to redeem their former relative.  

3.   

 ויקרא פרק כה
ץ  ר  י ָהָאָּ֑ ת ִכי־ִל֖ רֹ֙ ִלְצִמֻתִ֔ א ִתָמכ   ֹ ץ ל ר  י)כג( ְוָהָאִ֗ יםִכִֽ ים ְותֹוָשִבָׁ֛ ִרֵּ֧ י: ־ג  ם ִעָמִדִֽ ֖ ת   א 

The third meaning, i.e., he is from another land, would appear to be referenced. HaShem, 

since He Owns all land and Is Eternal, therefore vis-à-vis human beings, they are only 

temporarily dwellers on whatever land they ostensibly own.  

 דברי הימים א פרק כט
 ָ֥ ל ּוִמָיְדָ֖ך ָנת  ֹכִ֔ י־ִמְמָ֣ך ה  את ִכִֽ ָֹּ֑ ב ָכז ֖ ח  ְלִהְתנ ד  ר ֹכִ֔ ְעֹצ֣ י־נ  י ִכִֽ ִמִ֔ י ע  י ֲאִניֹ֙ ּוִמ֣ י ִמ  ְך:)יד( ְוִכֶ֨  ּנּו ָלִֽ

ָׁ֛יָך)טו(  ְֵּ֧חנּו ְלָפנ  ים ֲאנ  ִרֶ֨ י־ג  ִֽה: ִכִֽ ין ִמְקו  ָ֥ ץ ְוא  ר  ל־ָהָא֖ ינּו ע  ָׁ֛ ל׀ ָימ  ֵּ֧ צ  ינּו כ  ָּ֑ ים ְכָכל־ֲאֹבת   ְותֹוָשִב֖
Gimel.  

1.  Since in v. 35, it had already stated “וחי עמך”, why repeat in v. 36 “ווחי אחיך עמך”? 

2.   

 שנת תש"ו

 כב -במדבר פרק כב, פסוקים כ     חטאו של בלעם

  

 בלעם חטאו של   .א

 

 'פסוק כ

ֲאנִָּשים קּום ֵלְך  ..." אּו הָּ םִאם ִלְקרֹא ְלָך בָּ ר ִאתָּ בָּ  "...ְוַאְך ֶאת ַהדָּ

 פסוק כ"ב

 "ֹלִהים ִכי הֹוֵלְך הּוא-ַוִיַחר ַאף א  "

  :מקשה ,אברבנאל

אם הוא יתברך הרשה את בלעם ללכת, איך אחרי שהלך נאמר "ויחר אף אלוקים..." והוא לא הלך אלא ברשותו 

 ?ובמאמרו

 :בשאלה זו עסקו מפרשים רבים והרי אחדות מתשובותיהם

 ' :במדבר רבה כ

ם רוצה לילך בה מוליכין אותו, שמתחילה מכאן אתה למד שבדרך שאד –אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם" " ...

הלך, שכן כתוב "ויחר אף..." אמר ליה הקדוש ברוך  –נאמר לו )פסוק י"ב( "לא תלך...", כיוון שהעיז פנים להלוך 

 ."קום לך –הוא: "רשע, איני חפץ באיבודן של רשעים! הואיל ואתה רוצה לילך ליאבד מן העולם 

 :י"ט פסוק ,ראב"ע
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והם לא האמינו  ,(דברים א' כ"א) "ד"ה בזה: ... רק טעמו כטעם "שלח לך אנשים", כי השם אמר לישראל "עלה רש

שלח לך אנשים", ואחר שאמר השם לבלעם "לא " רק אמרו נ"שלחה אנשים לפנינו". אז שאל משה את השם ואמר לו

תאור את העם", מה צורך היה לו לומר "ואדעה מה יוסף ה' דבר"? רק חשב בלבו מחשבה רעה, והשם אמר לו: לך עם 

 ."האנשים רק הישמר לך שלא תדבר רק מה שאומר לך. והעד על פירושי "ויחר אף אלהים כי הולך הוא

 :כ"ב פסוק ,רשב"ם

  .רוצה ד"ה כי הולך הוא: ברצון מתאווה לקללם, אף על פי שהיה יודע שאין הקדוש ברוך הוא

 :'כ פסוק ,רמב"ן

שר אדבר ועל כרחך "הדבר א -ד"ה אם לקרוא לך: אם הקריאה שלך וסבור אתה ליטול עליה שכר, "קום לך איתם" 

  .ואף על פי כן וילך בלעם, אמר שמא אפתנו ויתרצה, לשון רש"י - "אליך אותו תעשה

ד"ה ויחר אף אלוקים: ... ומה שאמר רבנו אברהם איננו נכון שיינחם האלוהים וישיב דברו אחור בעבור עקשות 

א יעניש האלהים בדבר אשר יתן השואל, ועניין "שלח לך אנשים" לא כן היה, וכבר פירשתי טעמו )לעיל י"ג ב'(, ול

רשות בו, וחלילה. ובמדרש )במדבר רבה כ' י"ב( אמרו: מכאן אתה למד שבדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו. 

 ,והנכון בעיני בעניין הזה, כי מתחילה מנעֹו השם שלא יקלל את העם כי ברוך הוא, ולמה ילך עמהם אחרי שלא יקללם

שלא תאור את העם "כי ברוך הוא", ובידוע כי בלעם  -, על כן אמר "לא תלך עמהם" והם לא יחפצו בו לדבר אחר

הודיעם את דברי האלוהים. ובלק שלח אליו פעם שנית כי לא האמין, והוסיף לו כבוד בשרים רבים ונכבדים מן 

הכל ביד השם,  הראשונים ונדר להרבות שכרו וכבודו. ובלעם ענה אותם, שאין הדבר תלוי בממון ולא ברצונו, רק

וישאל ממנו עוד מה יצווה אותו, ועשה זה כהוגן, כי מה ידע הוא בדעת עליון ועצת ה' לעולם טובה, והוא יורה חטאים 

בדרך, ויודיענו מה יענה מלאכי גוי או יגיד לו מה יקרה להם בעתיד. והנה השם אמר לו: כבר הודעתיך כי העם ברוך 

ניך, ואם לקרוא לך בלבד באו, כלומר שיתרצו בלכתך עמהם על מנת שלא תקלל הוא ולא תוכל לקללם, ועתה חזרו לפ

"קום לך אתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה", שאפילו אם אצוה  -את העם כאשר הודעתיך מתחילה 

 אותך לברך שתברכם )לא( ]ולא[ תירא מבלק, וזה טעם "אם לקרוא". וכן היה החפץ לשם הנכבד מתחילה שילך

כי הרצון לפניו יתברך שיברך את ישראל מפי  ,עמהם, אחרי הודיעו אותם שלא יקללם ושיתנהג בענינם כאשר יצווה

נביא לגויים. והנה היה על בלעם להגיד כן לשרי בלק ולאמר, הנה הרשה השם אותי להיות קרוא לכם בלבד, אבל על 

יהיו מניחים אותו, כי גם  - ואם לא יתרצו בכך מנת שלא לקלל את העם ועל מנת שאם יצוה אותי לברך שאברכם,

בפעם הזאת השנית אמר בלק )פסוק י"ז( "ולכה נא קבה לי את העם הזה", לא יחפוץ בו להודיעו עתידות ולא לדבר 

"ויקם בבוקר ויחבוש את  אחר זולתי לקוב את העם. והנה בלעם מרוב חפצו ללכת לא הודיעם זה ולא אמר להם כלום,

לא היה הולך. ועוד שהיה  -עמהם" כרוצה להשלים חפצם, על כן חרה אף ה' כי הולך הוא, שאילו הודיעם אתונו וילך 

בזה חילול ה', כי בלכתו עמהם סתם, והוא ברשות השם, חשבו שנתן לו רשות לקלל להם את העם, והנה חזר בו ממה 

יראו עוד שלא יקללם, יאמרו כי אחרי כן  שאמר תחילה "'לא תאור את העם כי ברוך הוא" כפי מה שהגיד להם, וכאשר

 .נמלך עוד או יהתל בהם כהתל באנוש, חלילה לה' מעשות כדבר הזה כי נצח ישראל לא ינחם

 : עקדת יצחק

ש אל רעהו בסתר השאלה על היתרם הוא חטא גדול. וייתכן, כי כאשר ידבר אי –ידוע שהדברים האסורים או המגונים 

לאמור: "נלכה נעבדה אלוהים אחרים" או "נארבה לדם", וכיוצא בו, שישיב לו: "אלך ואשאל פי חכם אם אעשה אם 

מרשע שאל, כל שכן אם המפותה הוא חכם ונביא או קרוב  –לא", שהרי מוזהר ועומד עליהם תמיד. ואם ישאל 

לוהי" אבל ראוי לו, שלא יאבה ולא ישמע כלל, ואף על פי לאלוהיו, שאין לו לומר: "עמוד, ואשמע מה יצוה לי א

ייהרג ואל יעבור. והנה בלעם ידע אשר "ניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות ובאותות  –שיאנסוהו 

ובמופתים" ואחר כך הוליך אותם במדבר ארבעים שנה וכו' וכו', הנה היה מחויב שכאשר באו לנסותו בשליחות זו, 

שאל ולא ינסה ה', אבל ישיב מיד: "חלילה לי אם אשחית עדר ה' וצאן מרעיתו" ויריב ויתקוטט בשליחי בלק. שלא י

הילחם עם בנו ויהרוג אותו לפניו... והנה עם כל  ,והוא לא כן עשה, אבל נתפתה לרע תאוותו והסכים לשאול מאת האב

: לא תלך עמהם... ואולם בפעם השניה כאשר שב זה בפעם הראשונה ה' הטוב השיב לו במידת טובו וחסידותו ואמר

הנה אז יעשן אף ה' ונענה לו באופן שילך על כורחו והראה בושתו וכלימתו לעיני השרים אשר חשב  –ככלב על קיאו 

 ...להתכבד בעיניהם

 :'כ פסוק ,ספורנו

שמואל א' ) "כענין "קרואי העדה" וכענין "ואקראה לך להודיעני מה אעשה ד"ה אם לקרוא לך: אם להיוועץ עמך בלבד 

  .(כ"ח ט"ו

  .ד"ה קום לך: להזהירם שלא יחטאו
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  :פסוק כ"ב

כעניין "ויקם וילך אחריה", אבל היה הולך הוא כבעל ד"ה כי הולך הוא: שלא היה עניינו בדרך כמו שיוליכוהו אחריו 

  .הדבר וכמשתדל נגד רצון האל יתברך, כי לא באו לקרוא לו לעצה כלל

ד"ה לשטן לו: ענין השטנה הוא התנגד לפעולת איזה פועל כמו "ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה". והנה המלאך יוצא 

 .אולי ינחש כמנהגו ולא ידחוק את השעה וזה למען לא יחטא ויאבדלהתנגד לבלעם שיהיה דרכו בלתי נכון לפניו, 

  :י"ב פסוק ,הכתב והקבלה

יש הפרש גדול בין הליכה עמהם ובין הליכה איתם, באמרו "לא תלך עמהם" יורה מניעת הליכה פועלת, שלא  ...

אלותם ולשמשם בקללת העם, ולא נכלל בלשון זה מניעת ההליכה מכל וכל; כדי למלאות כוונת מש ,ישתתף עמהם לילך

אמנם אמרו "לך אתם" אין במשמעותו כי אם הליכה בעלמא, שאין בה תועלת, כמו לטיול ולכבוד; והודיעתנו התורה 

לת, למלא כוונתו הרעה, שבאמת דעתו היתה היפך הציווי, כי אמרה "וילך עם שרי מואב", אשר יורה על הליכת התוע

 .משאלות לבבם ולשמש אותם בקללו את אויביהם

 :מלבי"ם√

ואיתו יורה שאחד הוא העיקר, וה' הודיעו שילך רק איתם,  ,שעמו מציין השווי –יש הבדל בין איתו ובין עמו 

עמם, ועל זה אמר במדרש: "שמח שיהיה דעתו נפרד מדעתם, שלא ילך בכוונה להרע לישראל, והוא הלך 

 ."בפורענות של ישראל כמוהם
 !הסבר את הרעיון שבדברי מדרש במדבר רבה .1 

 ?במה דומה מקומנו לעניין "שלח לך מרגלים" לדעת ראב"ע .2 

  ?מה הן טענות הרמב"ן נגד הראב"ע .3 

 ?מה בינו לבין הראב"ע בתפישת מהות החטא אשר חטא בלעם

 ?בעל עקדת יצחק לאחד משניהם או בחר לו דרך אחרת האם קרוב .4 

 ?לשם מה נעזר ספורנו בפסוק שמואל א' כ"ח ט"ו .5 

 ?התוכל להביא ראיות מלשון התנ"ך לדעתם של שני המפרשים האחרונים .6 

ן. פסוק עמהו טיילקום  –לפי מי מן המפרשים הנ"ל מתבארת הפליאה בתרגום יונתן שתרגם פסוק כ': לך אתם  .7 

 ?עם רברבי מואב ואזל – כ"א: וילך עם שרי מואב

------------------------------------------------------------------------------------ 

  :בספר של פרנץ רוזנצוויגעצה טובה לקוראי גרמנית: לשאלה זו קראו דברי 

Das Formgeheimnis der biblischen Erzählung 

Buber-Rosenzweig: Die Schrift und ihre Verdeutschung 255  עמוד 
 

 

Perhaps R. Akiva felt that if the context of the verse was only the prohibition against taking 

interest, the Tora was not going as far as to assert that one must do all that is possible to 

keep the next individual alive. Therefore, the obligation, according to him, only comes into 

play when the sacrifice of one’s own life is not at stake.  

3.   

 ויקרא פרק כה
ד־ְש  ְך ע  ֣ה ִעָמָּ֑ ב ִיְהי  יר ְכתֹוָש֖ ְך:)מ( ְכָשִכָ֥ ד ִעָמִֽ ל י ֲעֹבָ֥ ֖ ֹיב  ָ֥ת ה   נ 

 סעיף ג ספרא בהר פרשה ה תחילת פרק ז
יהיה עמך, עמך במאכל עמך במשתה עמך בכסות נקייה שלא תהא אוכל פת נקיי' והוא אוכל ...

פת קיבר אתה שותה יין ישן, והוא שותה יין חדש, אתה ישן על מוכין, והוא ישן על התבן, יעבד 

מנתו לאחר שאם היה בלן לרבים ספר לרבים נחתום לרבים לא יעשה, ר' עמך, שלא תמסור לו או

יוסי אומר אם היתה אומנותו לפנים מיכן יעשה, אבל רבו לא ילמדנו בתחילה, אבל אמרו חכמים 

מספר לו את שערו ומכבס לו את כסותו ואופה לו את עיסתו, ויצא מעמך, שלא תהיה אתה בכפר 

ר, הוא ובניו עמו, מה רבו חייב במזונותיו, אף רבו חייב במזונות והוא בכרך, אתה בכרך והוא בכפ
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אשתו ובניו, יכול אפי' נשא אשה שלא מדעת רבו ת"ל הוא ואשתו ובניו, מה הוא מדעת רבו אף 

 ..אשתו ובניו מדעת רבו.

4.  Both Ben Petora and R. Akiva, by interpreting the phrase as having to do with Pikuach 

Nefesh, are avoiding the simple meaning of the verse that deals with the prohibition against 

lending money to the poor on interest.  

5.  R. Akiva would contend that since v. 35 specifies the need to support a poor person before 

his situation completely collapses, you might think that this would included sacrificially 

helping him even to your own detriment. Therefore, he thinks that the phrase at the end of v. 

36 is both warning and emphasizing that one should help another only if this does not harm 

one’s own viability.  

6.  The Rabbinic interpretation regarding if one has already taken interest, that the interest 

should be returned, is far more conservative than R. Akiva’s view. The latter suggests that 

this is not only with regard to interest, which should never have been taken in the first place, 

but all sorts of dangers facing the impoverished individual—as long as one’s own well-being is 

not threatened, then all sorts of things should be done for the poor.  

7.   

 תרגום אונקלוס ויקרא פרק כה פסוק לו
 ך ויחי אחוך עמך:קותדחל מאל ,תסב מניה חיבוליא ורביתא )לו( לא

 אוננקלום לפי רמב"ן:

 ידור ויתותב ויחי עמך

RaMBaN’s version of Onkelos calls for seeing to all of the needs of the Geir and Toshav, not 

simply refraining from charging him interest on loans, as the typical version of Onkelos 

appears to indicate.  

Perhaps Onkelos was also bothered by the fact that a similar sentiment had already been 

expressed in v. 35, and therefore believed that the phrase in v. 36 came to add an extra level 

to the obligation.  

Daled.  

1.  The phrase in question could seem apply not only to the lender, who is enjoined from giving 

loans based upon interest, but also the borrower who should not pay the interest that the 

lender is demanding.  

2.  Since v. 36 already states that the lender should not charge interest, why repeat the same 

idea in v. 37? Therefore, HaEmek Davar suggests that in v. 37, we are actually directing a 

Commandment to the borrower. 

3.  Since the final phrase in v. 37 states that one should not give food on the basis of interest, 

this obviously applies to the lender rather than the borrower. And if that is the case, it is 

logical that the beginning of the verse is directed at the same party. 

Heh.  

1.  “ חיו ” could be understood as a past tense. Therefore, RaShI points out that the Tora is stating 

that with proper treatment, the Geir and Toshav will be able to go forward into the future.  

"ד שלהם נח נעלםהפועים שלמרק הוא מ .א2 —it is one of the verbs where its last letter (three 

letter verb in Hebrew is designated by its three Hebrew letters: Peh, Ayin, and Lamed) “rests” 

in a hidden position, i.e., does not appear in its typical declensions.  

 Perhaps Neshech does not convey the quantity of what is involved, but rather only that the .ב   

debt grows. Tarbit, if the root is indeed R-B-H, suggests that the amount grows significantly.  

  :Ohr HaChayim understands the terminology in spiritual rather than material terms .א3
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 ויקרא פרק כה פסוק להאור החיים  .

)לה( וכי ימוך אחיך וגו'. פרשה זו תעיר האדם על רוח ה' אחינו אשר שכן בתוכנו, ואמר כי ימוך אחיך 

שהוא רוח החיים אשר נטע בתוכנו לחיותנו, אם ראה האדם כי לא האיר בתורה ולא במצות כי אין עני 

ך פירוש לצד היותו עמך הוא שנתמוטט כי אם מן התורה והמצות, ומטה ידו והחשיך אורו והודו, עמ

שזולתך היה אורו מאיר מסוף העולם ועד סופו, ותמצא שיבקש ה' להחזיר לו הרוח כאשר נתנה 

כאומרו )קהלת י"ב ז'( והרוח תשוב וגו' ואמרו ז"ל )שבת קנ"ב ב( תנה לו כמן שנתנה לך, ויצו ה' 

י אין לך דבר המעמיד לרוח החיוני במקום והחזקת בו פירוש שיתחזק לשוב בתשובה להשיבו למכונו, כ

 גבוה כתשובה:
 ,While Tehillim 112 captures the sense of M-T-H, it doesn’t attach the term of a body part .ב

which Ibid. 94 does.  

 

 


