
 כיצד יכול אדם אחד לקיים את כל התרי"ג מצות 

הנה  ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם )כח ח(
בפסוק זה מסתיימת הפרשה, ותיכף ומיד סמיך ליה בריש פרשת 

 נצבים, אתם נצבים היום כולכם )כח ט(, ויש לברר את הסמיכות.
 והנה ידועה קושיית המפרשים כיצד יכול אדם לקיים את כל
התרי"ג מצוות, והרי לא כל המצוות שייכים באדם אחד, שהרי 
ישראל אין לו מצוות כהונה ולויה וכדו', ותירצו המפרשים 
שמאחר וכל התורה מבוססת על אחדות כנאמר ואהבת לרעך 
כמוך )ויקרא יט יח(, אזי אם כל ישראל באחדות האחד משלים 

התרי"ג  את השני וחשוב לכל אחד מישראל שקיים ושמר את כל
 מצות.

ועפי"ז יש לפרש את סמיכות המקראות, שתחילה מצווה התורה 
לישראל "ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם", וקשה 
כיצד יכול אדם לשמור ולעשות את כל דברי הברית, והרי יש 
מצוות אשר לא שייכות בו, לפיכך תיכף סמיך ליה "אתם ניצבים 

צבים כולכם באחדות הרי שהאחד היום כולכם", ר"ל אם תהיו ני
משלים את השני, ונחשב לכל אחד ששמר את כל דברי הברית 

 הזאת.
 מנחת ישראל

 אימתי אין עין הרע שולטת בישראל

איתא בגמ' ב"מ  ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה )כח ג(
)קז.( שלא יקנה אדם שדה סמוך לעיר, מפני שאמר רב אסור 

עה שעומדת בקמתה, ופרש"י לאדם שיעמוד על שדה חבירו בש
שלא יפסידנה בעין הרע. מקשה הגמ' כיצד אמרינן משמיה דרב 
שלא יקנה אדם שדה סמוך לעיר בכדי שלא יפסידנה ע"י עין 
הרע של אנשי העיר, והא רב בעצמו מפרש את המקרא ברוך 
אתה בעיר וברוך אתה בשדה שיהיו נכסיך קרובים לעיר, ופרש"י 

בה בהכנסת הפירות, כך מקשה הגמ' שלא יהא טורח האדם הר
 ועיי"ש.

ויש להקשות שלכאו' אין סתירה בין דברי רב, שהרי עוד איתא 
שם בגמ' משמיה דרב "והסיר ה' ממך כל חולי", אמר רב זה עין 
הרע, כלומר שסובר רב שאם ישראל עושין רצונו של מקום מסיר 
 הקב"ה מהם עין הרע, ולפי"ז יש לפרש שפיר שמה שרב מפרש
ברוך אתה בעיר וגו' שיהיו נכסיך קרובים לעיר, היינו כשישראל 
עושין רצונו של מקום שאז נתברכו "ברוך אתה בעיר וגו'", ואז 
הרי אין בעיה של עין הרע מפני שהקב"ה מסיר מהם עין הרע, 
ומה שאומר רב שלא יקנה אדם שדה הסמוכה לעיר מפני עין 

ונו של מקום שאז הרע, היינו בזמן שאין ישראל עושים רצ
שולטת עליהם עין הרע, ומאחר שמיושבים דברי רב היטב קשה 

 כיצד מבינה הגמ' שיש סתירה בדבריו.
ובדוחק יש ליישב שמה שסובר רב שכשעושים ישראל רצונו של 
מקום מסיר הקב"ה מהם עין הרע, היינו מגופם, וכדקדוק לשון 

א"כ תו ליכא הפסוק "והסיר ה' ממך כל חולי", אך לא מממונם, ו
למימר שכשעושין רצונו של מקום אין עין הרע שולטת על 
שדותיהם שהרי מממונם לא מסיר הקב"ה עין הרע אף כאשר 

 עושים רצונו, ושפיר מקשה הגמ' רב אדרב.
 מחשבת מרדכי

כיצד נלמד מדוד ואחיתופל שהלומד מחבירו אות 
 אחת צריך לנהוג בו כבוד

יתא במשנה באבות )פ"ו א הסכת ושמע ישראל וגו' )כז ט(
מ"ג( הלומד מחבירו פרק אחד כו' או אפילו אות אחת צריך לנהוג 
בו כבוד, שכן מצינו בדוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא 
ב' דברים בלבד וקראו רבו כו', ומה דוד מלך ישראל כך הלומד 

 מחבירו כו' עכ"ל.
אחת ויש להקשות כיצד לומדים ק"ו מדוד שאפילו הלומד אות 

מחבירו צריך לנהוג בו כבוד כמו שנהג דוד באחיתופל, והא דיו 
לבא מן הדין להיות כנידון, והרי דוד נהג כבוד באחיתופל על 
שלימדו ב' דברים, וא"כ נימא על הק"ו לחבירו דיו, שרק 
כשחבירו למדו לכה"פ ב' דברים יצטרך לנהוג בו כבוד מק"ו, 

 רק אות אחת. וכיצד א"כ ילפינן מק"ו שאף אם לימדו
ונראה ליישב בזה ובהקדם דאיתא במפרשים מה הם הב' דברים 
שלימד אחיתופל את דוד: א. פעם אחת ראה אחיתופל את דוד 
שלמד תורה ביחיד, ואמר לו אסור ללמוד תורה ביחידי, שנאמר 
"חרב אל הבדים". ב. פעם אחת ראה אחיתופל את דוד שמתפלל 

הדרת מלך, והנה יש להקשות  יחידי, ואמר לו הא כתיב ברוב עם
שהרי ב' הפסוקים שדרש אחיתופל לדוד עדיין לא נאמרו בזמנם, 
וכיצד יכל לדרוש מהם הלכות אלו )עי' תוס' גיטין סח. ד"ה וכתיב 

 שהיו יודעים ברוח הקודש(.
ונראה לפרש שדרש לו אחיתופל את ב' דרשות הללו ממקרא 

ע ישראל", האמור בפרשתן, והוא ממאי דכתיב "הסכת ושמ
דאיתא בגמ' ברכות )ס"ג:( דרשה על מקרא זה "הסכת עשו כתות 
ועסקו בתורה", וכיצד דרשינן מהסכת עשו כתות, פרש"י, 
שתיבת הסכת מתחלקת לב' תיבות: "הס" ו"כת", ואותיות "ה" 
ו"ס" מתחלפות הם, שהרי אות "ה" מתחלפת ב"ע" כהכלל 

חלפת ב"ש" שאתיות אחה"ע מתחלפות הן, וכן האות "ס" מת
כהכלל שאותיות זסשר"ץ מתחלפות, נמצא אחר חילוף האותיות 
שכתוב "עש" "כת", והשתא מוסיפים "ו" למילת "עש", ונמצא 
לפנינו שמילת "הסכת" מתחלפת ל"עשו "כת"ת, ושפיר לדרוש 
מתיבת הסכת, עשו כת ועסקו בתורה, כל זה מפרש רש"י 

 בברכות )שם(.
את ב' דרשותיו, שלא יעסוק וממקרא זה דרש אחיתופל לדוד 

בתורה יחידי אלא "עשו כת", וכן דרש לו זאת לגבי תפילה שלא 
יתפלל יחידי, וכדמשמע בגמ' שם דעשו כת קאי אף לגבי קריאת 
שמע, שהרי לשון המקרא הוא "הסכת ושמע ישראל" ושמע 
ישראל היינו קריאת שמע, וא"כ שפיר נמי גבי תפילה "עשו" 

כ שפיר מהיכן דרש לו אחיתופל את ב' "כת" ואמרו ק"ש, וא"
 הדרשות, ממקרא הכתוב בתורה שנאמר כבר בימיהם.

נמצא שעיקר דרשתו של אחיתופל תלויה בכך שהוסיף אות אחת 
בתורה, שהוסיף את האות "ו" ועל ידה יכל לדרוש "עשו" "כת", 
ועפי"ז אתי שפיר למילף ק"ו מדוד ואחיתופל שהלומד מחבירו 

ריך לנהוג בו כבוד, ואין להקשות שנאמר דיו אפילו אות אחת צ
לבא מן הדין להיות כנדון שהרי דוד למד ב' הלכות מאחיתופל, 
מפני שגוף לימודו של אחיתופל לדוד הוא בכך שהוסיף אות 
אחת, ושפיר מוכח שהמלמד את חבירו אפילו אות אחת חייב 

 לכבדו, וא"כ נדרש הק"ו כמין חומר.
 מעשה רוקח
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את התרומות כסדרן עליו לברך על  רק מאחר שהביא
 ההפרשה

ופרש"י ולא שכחתי  לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי )כו יג(
מלברכך על הפרשת מעשרות. ונראה לפרש בזה ובהקדם 
שברש"י מפרש את מה שנאמר במקרא זה ככל מצותיך, נתתים 
כסדרם ולא הקדמתי תרומה לביכורים, ולא מעשר לתרומה, ולא 

ור דברי רש"י מהגמ' ומהספרי, והנה אם היה שני לראשון, ומק
משנה את הסדר ומקדים תרומה לביכורים וכדו' היה נחשב לו 

ומה למצוה הבאה בעבירה, שהרי כדי לקיים את המצוה עבר התר
עבירה והביא שלא כסדרן, ואיתא בגמ' ב"ק )צד.( הרי שגזל סאה 
של חיטין טחנה לשה אפאה והפריש ממנה חלה כיצד מברך, 
אי"ז מברך אלא מנאץ, ועל זה נאמר בוצע ברך נאץ ה' עכ"ד 

"ד ובכס"מ הגמ', ועי' ברמב"ם )פ"א מהל' ברכות הי"ט( ובראב
שבדבריהם מפורש שדין זה נוהג בכל דבר עבירה, שאין לברך 

 עליה, ולא רק בגזל.
נמצא לפי"ז שאם היה המביא הופך את הסדר ומביא תרומה לפני 
ביכורים או מעשר לפני תרומה והיתה עבירה בידו, שלא היה 

 יכול לברך על כך.
א ומעתה יש לפרש היטב את כוונת רש"י דה"פ, שאומר המבי

"ככל מצוותיך אשר צויתני", ופרש"י שכוונתו לאמר בזה שהביא 
את המתנות כסדרם, ואחר שהביאן כסדר ממשיך לומר "ולא 
שכחתי" ופרש"י מלברך על הפרשת מעשרות, כלומר שרק 
משום שהביא כסדר ואין בידו עבירה יכול לברך, אך אם לא היה 

 אלא מנאץ.מביאן כסדרן לא היה יכול לברך מפני שאי"ז מברך 
 מהרי"ל דיסקין

 מדוע נאמרה לשון לקיחה בביכורים

ולקחת מראשית פרי האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך )כו 
לכאו' הלשון תמוהה, שיותר היה מסתבר לומר "והבאת  ב(

 מראשית פרי האדמה", ומאי ולקחת.
ויש לישב עפי"ד הגמ' הידועים בקידושין )ה( שכשאשה נותנת 

קודשת לו, שהלקיחה שלו עצמה נחשבת פרוטה לאדם חשוב מ
לנתינה, ומעתה שפיר שעצם מה שהקב"ה לוקח מעם ישראל 
ביכורים נחשב נתינה, ולכן נאמר לשון ולקחת ללמדך שעצם 

 לקיחתו היא הנאה למקבל.
ובזה יש לפרש עוד את מה שאומר המביא "ועתה הנה הבאתי 

אשר את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי" )פסוק י'(, ומאי 
"נתתה לי", ולפי המתבאר יש לפרש שהנתינה הוא עצם מה 
שהקב"ה לוקח ממנו, ולכן אומר "ועתה הנה הבאתי", כלומר 
שהביא לקב"ה את הביכורים, והקב"ה בעצם לקיחתו נחשב נותן, 

 וזהו "אשר נתתה לי" דהיינו שהנתינה היא עצם מה שלוקח.
 נחל קדומים להחיד"א

ורים מכל מין ומין בכלי מצוה מן המובחר להביא ביכ
 נפרד

ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך כו' 
יש לפרש שרמוז בפסוק זה הך דינא  ושמת בטנא וגו' )כו ב(

דלהלן, שכתב הרמב"ם )פ"ג דביכורים( דמצוה מן המובחר להביא 
כל מין ומין בכלי בפני עצמו, אך אף אם הביא את הכל בכלי אחד 

 יצא.
אם הביא הכל בכלי אחד יצא רמוז במקרא דה"פ,  ודין זה שאף

"ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך", ר"ל 
שפעמים קרי לקיחה המועילה לביכורים אף אם תקח מכל פרי 
האדמה הגדל בארצך "ושמת בטנא", פירוש ותשימו בכלי אחד, 
ר"ל שאע"פ שאי"ז מצוה מן המובחר זה שכל פירות האדמה 

 אך מ"מ גם זה נחשב לקיחה המועילה לביכורים.בכלי אחד, 
 נחל קדומים להחיד"א

מדוע נאמר דוקא בשבעה דרכים ינוסו אויבכם 
 מפניכם

 בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך )כח ז(
נראה לפרש את הלשון ובשבעה דרכים ינוסו לפניך, מדוע נאמר 

 דוקא שבעה.
לוקיך מתהלך כו' ולתת שהנה בפרשת כי תצא נאמר "כי ה' א

אויבך לפניך והיה מחנך קדוש", כלומר שכדי שהאויבים יפלו 
לפני עם ישראל צריך מחנה ישראל להיות קדוש, ואיתא בסופ"ק 
דע"ז ונשמרת מכל דבר רע כו', מכאן אמר ר' פנחס תורה מביאה 
לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי 

מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, נקיות, נקיות 
טהרה מביאה לידי קדושה. והמהרש"א בחידושי אגדות פירש 
דא"א להגיע לידי קדושה אלא דרך שבעה מדרגות הללו. נמצא 
שכדי שיגיע האדם לידי קדושה צריך לעבור ולעלות את השבעה 

 מדרגות הללו.
צריכים הם  ומעתה כדי שיזכו ישראל שיפלו אויביהם מפניהם

שיתקיים בהם "והיה מחנך קדוש", וקדושה זו יכולה להיות להם 
אך ורק ע"י שילכו בשבעה מדרגות הללו, הלא המה: א. תורה, ב. 

 זהירות, ג. זריזות, ד. נקיות, ה. פרישות, ו. טהרה, ז. קדושה.
מעתה יש לפרש היטב מדוע "ובשבעה דרכים ינוסו לפניך", שבא 

ו שאויביכם ינוסו מפניכם הרי שצריכים הפסוק לומר שאם תרצ
אתם לקיים את שבעה דרכים הללו, וע"י שבעה דרכים הללו 

 ינוסו אויביכם מפניכם.
 לוית חן )לנכדו
 של הב"ח(

 
רמז בקרא לדין שפרי אתה מביא לביכורים ואי אתה 

 מביא משקה

נראה לפרש בדרך רמז ע"פ מה דאיתא  ושמת בטנא )כו ב(
ואי אתה מביא משקה, ואיתא בגמ' חולין  בחז"ל פרי אתה מביא

 )קכ.( שא"א להביא ענבים שעשאן יין.
והנה רש"י פירש על מה שנאמר בהמשך הפרשה "ברוך טנאך 
וגו'" )כח ה(, טנאך דבר לח שאתה מסנן בסלים, נמצא שטנא הוא 

 כלי שהמשקה זב מתוכו שכולו חורים.
ביא מעתה שפיר שנאמר דוקא "ושמת בטנא", ר"ל שא"א לה

שמן ויין לביכורים אלא דוקא ענבים וזיתים שאפשר להניחם 
 בטנא, משא"כ יין וזיתים שא"א לשים בטנא.

 חת"ס עה"ת

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

בגמ' פרק בן סורר  כי יהיה לאיש בן סורר ומורה )כא יח(
פו הוא נדון, ונהרג הוא על שם שסופו איתא שבן סורר על שם סו
 ללסטם ולהרוג את הבריות.

וידועה קושיית המפרשים שאף אם נהרג הוא ע"ש סופו שירצח, 
 מדוע עונשו בסקילה, והא הרוצח דינו בסייף.

ויש לפרש בזה שהנה יש ב' סוגי רוצחים, יש שרוצח לצורך 
צח זה שיהא לו מה לאכול, ולכן רוצח אדם ולוקח את כספו, ורו

אין לו תאוות רציחה, ויש רוצח אשר כל מטרתו היא לשם להרוג 
ולרצוח, והוא יש לו תאוות רציחה, וחמור הוא מהרוצח שאין לו 

 תאוות רציחה. 
והנה ודאי ששניהם חמורים ועונשם מיתת בי"ד, אך הרוצח לשם 
אכילה הקלו עמו שיומת בסייף שהיא המיתה הקלה שבמיתות 

רוצח א"א לברר אם רצח כדי שיהא לו מה בי"ד, ומאחר ובכל 
לאכול או משום תאוות רציחה, אמרה תורה שכל רוצח נידון 

 במיתת סייף הקלה.
והנה בן סורר ירדה תורה לסוף דעתו שסופו שרוצח את הבריות 
סתם משום תאוות רציחה ובלי סיבה, ורציחה זו חמורה ובה אי"צ 

ינו במיתה להקל עמו להענישו במיתה קלה, אלא אדרבא ד
החמורה, ולכן נהרג הוא בסקילה החמורה על שם סופו שירצח 

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


