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1. DEVARIM 3:23 – “I PRAYED TO GOD!” 
 

 :רֹמאֵל אוִהַה תֵעָּב 'ה לֶא ןַנַחְתֶאָו
 

I pleaded with God at that time, saying. 
 
2. RASHI – IT WAS NOT A MERIT-BASED REQUEST 
 

 תֵאֵמ םיִשְקַבְמ ןיֵא םיִבֹוטַה םֶהיֵֹשֲעַמְב תֹולְּתִל םיִקיִדַצַל םֶהָל ׁשֵיֶש י"פעא - םָנִח תַנְתַמ ןֹוׁשְל אָלֶא םֹוקָמ לָכְב ןּוּנִח ןיֵא
םָנִח תַנְּתַמ אָלֶא םֹוקָמַה  

 

Whereever you see the word “chinun” it means a “free gift”. Although the righteous might make a 
claim to reward depend Upon their good deeds, yet they solicit from the Omnipresent only an ex gratia 
gift. 
 
3. SHEM MI’SHMUEL ( ג"ערת ) – DON’T RIGHTEOUS PEOPLE KNOW HOW UNDESERVING THEY ARE? 
 

 שיו .ל"כע ,םנח תנתמ אלא םוקמה תאמ םישקבמ ןיא םיבוטה םהישעמב תולתל םיקידצל םהל שיש י"פעא י"שרב
 תמועל המואמ השע אל ןיידעש רתויב עדוי אוה ת"ישה תולדג תא עדויו רתויב קידצ םדאהש המ לכש עודי אלה ןיבהל
 גישה רשאב ,לומתאד הדובע רצוק לע םוי לכב הבושת השעש ןואג 'ידעס ברד השעממ עודיכו ,ת"ישה תולדג דגנ ובויח
 רמול ןכתיה כ"או ,וארוב לצא םולכ 'ירבל ןיאש דמל התא ןאכמ )וז השרפ( שרדמבו ,ת"ישה תולדגב תושדח םוי לכב
 לודגה ר"ומדאה יניקז ק"כו .המואמ ושע אל ןיידעש המדנ םהיניעב הברדא ,םיבוטה םהישעמב תולתל םיקידצל שיש
 )'א ז"כ ילשמ( אוה אלמ ארקמש ןבומ וניאו .ד"כע ,תושעל ןידיתעש םיבוט םישעמב שוריפהש דיגה קצאקמ ה"הללצז

 יתקדצ יב התנעו רמאש ה"ע וניבא בקעי לע וספת )'ט 'יס ג"ע 'פ( ר"בבו ,םוי דלי המ עדת אל יכ רחמ םויב ללהתת לא
 :ש"ייע ,הז ארקממ רחמ םויב
  
 דובעלו םיבוט ךרדב ךליל הצור םדא םא ןכבו ,ויתווצמ םייקמו רמוש ומצע ה"בקהש שרדמב הנהד שרפל הארנו
 הוצמב ק"הוזב ל"ז וגילפה המכו ,ושפנ ירזועב תויהל םדא לכ לע הוצמש םשכ ויתווצמב ןהו ותרותב ןה ש"תי ותדובע
 םייקמו ועייסמ ה"בקה םג יאדוב ,)א א"כ הטוס( 'ירזע יחא ןועמשכו ,ןולובזו רכששי ןכו ,אתיירואד יכמתמ תויהל
 םיקידצה ןכ לעו ,בל תומולעת עדוי ת"ישה יכ ,דבל םשה תוצמ םייקל 'יקנו הכז הנווכה םאב הז לכש ןבומ ךא .וז הוצמ
 םהל עייסמ ה"בקה יאדוב ,ויתווצמ רכשב אלו )א ט"י ז"ע( ל"ז ושרדו דאמ ץפח ויתוצמב )ב"יק םילהת( םהב ביתכד
 ידכ אלא ךירצ 'יה 'ירפמ לוכאל יכו לארשי ץראל הואתהש השמד )א ד"י( הטוס ס"שב הנהו .םצפח זוחמל םיעיגמו
 םייקל י"אל אובל ועייסל ביוחמ ת"ישהש הקזח הנעטב עורזב אובל השמ 'יה לוכי ןכ םאו ,הב תויולתה תווצמ םייקל
 תולתל םיקידצל םהל שיש י"פעא י"שר ש"זו .תרחא הנווכ תבורעת ילב הכז ותלפת יכ ,הב תויולתה תווצמה תא
 םהישעמב תולתל םהל שי ןכ םאו ,ת"ישה תווצמ םייקל ידכ אלא וניא םתשקבו םנוצר לכש ונייה ,םיבוטה םהישעמב
:םנח תנתמ אלא ה"בקה תאמ םישקבמ םניא כ"יפעאו תושעל םנוצרש םתוא ונייה אבהל  

 
4. RAV NAIM BEN-ELIYAHU – SIR MOSES MONTEFIORE’S WISE HELPER IN ERETZ YISRAEL 
 

 שדוקה ץרא תא רקבל ירויפיטנומ השמ רשה םסרופמה דיגנה לארשי ץראל הילגנאמ אב הנש םישמחו האמ ינפל
 ףסכ ופסכמ ותיא איבמו םעפב םעפ ידמ ץראל אב היה הז הקדצ לעבו רישעש י"אב עודי היה .היתודסומב ךומתלו

 ותוא ךירדיש הוולמ דחא שיא ירויפיטנומ רשהל ונימ הפוקת ותואב ץראב םיגיהנמה .תודסומלו םיינעל קלחל הברה
 ותרזעל םיכרצנ םה תמאב םאה ול עידומ היה הזה הוולמה ,םישנא ולצא םיאב ויה רשאכו .'וכו ןולל הפיאו תכלל ןאל
  .ויכרד לכב ותוא הוויל הז םדא ךכו .יואר דסומ והז םאה ותוא ךירדמ היה אוה תודסומ ואבשכ ןכו .םהל תתל המכו
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 וניכהש ריע םילשוריב ונולמ תיבל הוולמה ותוא חקל הליפת אשנש ירחאו יברעמה לתוכל ךלה רשה ,ורוקיב תליחתב
 תויעבה םע דחא לכ ,םייטרפ םישנא ואב םגו ,עויסו הרזע ושקיבו תודסומ ינימ לכמ םישנא ועיגה זאו .שארמ ול
  .הנהכו הנהכו הרזע ךירצ רחאו ,הלוח הז ,הווצמ רב יבגל עיגה הזו ,הלכו ןתח יבגל הז :ולש תושקבהו
 
 ףסכ תתל ליחתהו "םילשורי" הילע בותכ היהש תויקשהמ תחא תא איצוה אוה .תויקש ויה ובו זגרא היה רשהל
 הרזע םהל ןתנ אוהו םיינעה ואב ךכ רחאו .תודסומה לכל םיפסכ ןתונ היה ךכו ,םיוסמ םוכס ןתנ דחא דסומל .הכותמ
 ילוא :הוולמה שיאל רשה רמא ,םילשורי לש תיקשהמ ףסכה לכ תא הרמגנש ינפל .ול ץעיש הוולמה לש הכרדהה יפל
 אוה כ"פעא לבא ,םלוכ ומכ הרזע ךירצ היהש פ"עא -- "ךירצ אל ינא ,הדות אל" :הוולמה ול הנע ?והשמ ךירצ התא
  ".ךירצ אל ינא ,הבר הדות" :רמא
 
 .תוחפ ךירצ ימו רתוי ךירצ ימ עדוי הזה הוולמהו רופיסה ותוא רזח םשו .ןורבח ריעל הנפו י"אב ועסמב רישעה ךישמהו
 ,הוולמה תא לאש תיקשה םויס ינפלו ."ןורבח" הילע בותכ םעפהו ,תיקש איצוה ירויפיטנומ .רשהל ץעייל ךישממו
 ותוא כ"ג םשו תפצלו הירבטל ךלה ".ךירצ אל ינא ,הבר הדות":הוולמה ול רמא םעפ דועו "?והשמ ךירצ התא ילוא"
  .רופיסה
 
 ןהילע בותכש תויקשה לש םיקתפה לע יתיאר" :רמאו הוולמה וילא הנפ ,ל"וחל ירויפיטנומ רשה לש ותרזח תארקל
 ןכ לעו .םירחאמ רבד תחקל יתיצר אל ןכלו ולאה תורייעה יינעל תנכה ףסכה תא ,רמולכ .הירבט ,תפצ ,ןורבח ,םילשורי
 ,םכח שיא התא" :רשה ול רמא ".םירחא םישנאל תודעוימש תומורתהמ אלו ךממ הרזע לבקל ךילא הנופ ינא התע קר
 - םימולהיו בהז םע רקי ןועש ול היה רישע היהש שיא ולאה םינמזבש תעדל שי "?ףסכ דוע יל שיש עדוי התא ןיינמ לבא
 :רשה ול רמא ".ךלשמ דחא םולהי יל ןת - םירחא םיכרצנו םיינעמ ףסכ תחקל הצור אל ינא" רשהל הוולמה רמא ,ךכו
 .ולשמ םולהי ול ןתנו "ןפוא ותואב ילא הנופ התאש חקיפ התא"
 

 ךא ,תויחל םיצורש םילוח םישנא שי ירה :ןיבהל שיו .תומל אלו תויחל הצור אוהש 'הל הנופ היה השמש אוה לשמנה
 ןושל ןיאש הפ שרפמ י"שר .)ו:ד"י ,א לאומש( "טָעְמִב ֹוא בַרְב ַעיִשֹוהְל רֹוצְעַמ 'הל ןיֵא יִּכ" אלא ?םייח םהל ןתי 'ה ןיאמ
 :ג"ל תומש( "ןֹחָא רֶשֲא תֶא יִתֹנַחְו" ול רמאש יפל םניח תנתמ קר ה"בקהמ םישקבמ םיקידצה .םניח תנתמ אלא "ןונח"
 הלוח םדא םאו םימי ךכו ךכ דחא לכל בצוק 'ה .עישוהל 'הל רוצעמ ןיאש םידמול ונא ןאכמ ."ןנחתאו" רמא זאו ,)ט"י

 הפיאמ ,וינב תא ןתחל ףסכ ול ןיאו ינוע לש לזמב דלונ אוה ,רשוע הצורש דחא שי .היחי אל אוה םייח דוע אל ןיא םא
 לבא .הלשממ שאר תויהל הצור ,דובכ הצור לפש םדא .בצק 'ה ךכש ,שפיט דלונ אוה יכ ,המכח הצור שפיט ?ול ןתיי 'ה
 ולא םירבד ןיבמו עדוי השמ לבא .לובסי רחא והשימ ילוא ול  שיש  הממ רתוי והשמ הצור אוה םא .ולש קלחה אל הז
 .'תישיא ךממ הנתמ אלא ,םירחאמ הנתמ הצור אל ינא ,םלוע לש ונוביר' :רמא ןכלו וחור יניעב
 

5.  RAV ELIEZER BAR-ON – THE DIFFERENCE BETWEEN PAYMENT AND A GIFT 
 

 ,"ךל עיגמ" םא קר ךשקובמ תא לבקת תוחפל וא ...ריחמ הזל שיש רורב הז ,והשמ םישקבמשכ ,םירגובמ לצא ,בורל
 רתוי הליפתה - םיבוטה םישעמהו תויוכזה יפל - ינחורה םלועב םג םייק יאדוב הזה קוחה הרואכלו .דסחב אלו תוכזב
 לש ןובשחה תא ךורעל 'חונב' רתוי שיגרמ אוהש יאדוב ,קומע ינחור ךלהמ הזיאב וא הבישיב לשמל םדאשכ .תלבקתמ
 םָקָיְו רֶמֹוא רַזְגִתְו" .םייקי ה"בקהו לוכיבכ רוזגל םילוכי ימינפה םחוכו םתוקדצ חכמ ,םיקידצ רתויבו ,'יל עיגמ המ'

 .)ח"כ ,ב"כ בויא( "Tָל
 

 ןושלב שמתשמ השמ .ללכ תוטעמ ןניא ויתויוכז ,הארנכש תורמל ,וז ךרדב טקונ וניא השרפה תליחתב ונבר השמש אלא
 ."םניח תנתמ"ב אלא ויתויוכזו וישעמ חכמ ץראל סנכיהל שקבמ וניא השמ ."םניח" ןושל ,"'ה לא ןנחתאו" ,"הניחת"
  רבדב דוע ילא רבד ףסות לא ךל בר" - ץראל סנכיהל ידכ תויוכז קיפסמ השמל ןיאש ןיבהל רשפא היה םיקוספה טשפמ
 תאמ םישקבמ ןיא םיבוטה םהישעמב תולתל םיקידצל םהל שיש פ"עא" :ללכ הפ טקונו  תרחא רמוא י"שר ךא ."הזה
 המת ךכ לע .'תימניח'ה 'ה תגהנהל הנופ אוה ותליפתב ךא ,ץראל סנכיהל יאכז השמ ,רמולכ ".םנח תנתמ אלא םוקמה
 ה"בקה - הרזגה תא לטבל ידכ תוקיפסמ ויתויוכז םא ?ןנחתהל וילע עודמ ,תויוכז השמל שי ןכא םא - קצוקמ יברה
 !הלטבל ומצעמ ךירצ היה
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 הז םייולתו םירושקש ,םייח יכלהמ ינש ,השקבו הליפת לש תוכרעמ יתש םה - םניחהו תוכזה - הלא םינשש רבתסמ
 המ לכ ,םיבוט םישעמ ,תודימ ןוקית ,תינויגההו תישונאה תלוכיה לכ יוצימ ,תומדקתה ,העונת לש ךלהמ ונשי .הזב
  .חורב םג )ז"כ ,ו"ט ילשמ( "הֶיְחִי תֹנָּתַמ אֵנֹוׂשְו" - םניח תנתמל ךרטצהל אלו םיאכז תויהל ידכ רשפאש
 

 קר ,אימשד אתעייס קר הז ןאכמ ,וב םייולת םירבדה ןיא האלהו ןאכמש ןיבמו םדא דמוע הבש הדוקנ שי ז"כע לבא
 ונלש יעבטה ךלהמה לכ תא םישל -- הטושפ אל איה וז תדוקנ .ונל רמול 'ה רבדב תואיצמל שיש המל תוחיתפו הנתמה
 .הנתמה תא שפחלו דצב
  
 ,וילא רשקנ אוה וב עיקשה םדאש רבדש איה הטושפה הביסה .וילע תדבעש ,ךל עיגמש והשמ לבקלב אלפנ והשמ שי
 למעה תדוקנמ העיגמ הניא איה ,הרואכל תינוציח תיארנ הנתמה .ול ימצע רבד הזש ונוצרב ול ררבתמ םייחה ךלהמב
 לבא עיקשמו למע םדא ,םיכופה םיבצמ םג תויהל םילוכי יכ ?הנתמה ןתונ ימ ,איה הלאשה לבא .תינוציח תראשנ אלא
 םשש ,עדומ תת ,תרתסנו תימינפ הדוקנ שי לבא .ושקובמ תא ול הנקיש למעהו ןוכנה ץמאמה הזש חוטב אל ,'רשקנ' אל
 'תוינע' י"ע אקווד אלא 'רשוע'ו רישי למע י"ע עיגמ אל הז ,הנתמ וז ,םימיאתמו םירדוסמ םירבדה םש ,תואדו הנשי
 .םדאב רתויב הקומעה הדוקנל הינפו
  

 ללגב לכ םדוק אלא וכפשנש םדהו העיזה ללגב קר אל ,הנתמ לש רוביח ,הזכ גוסמ רוביח םניה לארשי םעו לארשי ץרא
 תניחב איה י"או ,תומדקתההו למעה תניחב - הרות תניחב אוה השמש ריבסמ תמא תפשה .קומע רוביח ללגב ,החטבה

.הנתמ  -   הליפת
 


