
 

כיצד נותן הקב"ה ברכה היום והרי שכר מצוה בהאי 
 עלמא ליכא

וכתב בעל  ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה )יא כו(
 הטורים ראה אנכי ראה עשרת הדברות שפתח באנכי.

ונראה לבאר דבריו דהנה יש להקשות כיצד מבטיחה תורה ראה 
ברכה וגו', והא קיי"ל בגמ' קידושין )לט:( דשכר אנכי כו' היום 

מצוה בהאי עלמא ליכא וכיצד שייך היום, ובאמת עצם הדבר 
קשה כיצד שכר מצות בהאי עלמא ליכא, הלא ע"י כך עובר 

 הקב"ה על בל תלין פעולת שכיר וביומו תתן שכרו.
ברם י"ל שכבר איתא בגמ' ב"מ )קי.( וכן נפסק בשו"ע חו"מ )סי' 

עיף ז( שהשוכר פועלים ע"י שליח אינו עובר בבל תלין של"ט ס
לפי שלא שכרן, ולפי"ז שפיר שהרי הקב"ה שלח את משה ליתן 
את התורה לישראל, הרי שהקב"ה שכר את ישראל ע"י שליח 

 ותו אינו עובר בבל תלין.
ברם כל זה שפיר בכל התורה כולה, אבל בשני הדברות 

י אמר אנכי ה' אלוקיך הראשונות שנתן לנו הקב"ה בעצמו שהר
הרי שנתנם שלא ע"י שליח, ויקשה שא"כ עובר בבל תלין, ואכן 

 עליהן מקבלים ישראל שכר בעוה"ז דבזה שייך בל תלין.
וזהו מה שכתב הבעה"ט ראה אנכי, ראה עשרת הדברות שפתח 
באנכי, דהיינו שמשום שפתח הקב"ה באנכי דהיינו שהוא עצמו 

כך שכר בעוה"ז, וזהו שאמר  נתנם לנו הרי שחייב ליתן על
הקב"ה ראה אנכי כו' היום ברכה וגו', דהיינו שהיום בעוה"ז נותן 

 הקב"ה ברכה על האנכי שציוה הוא עצמו בעשרת הדברות.
 חומת אנך להחיד"א

 אימתי הלוי קודם לישראל

 השמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך )יב יט(
ק"ד( בשם הירושלמי שכל איתא במגן אברהם )או"ח סי' ר"א ס

מה שיש חיוב לכבד את הלוי הוא דוקא בזמן שבית המקדש 
קיים, מדכתיב בקרא זה השמר לך פן תעזוב את הלוי ומסיים על 

 אדמתך, כלומר דוקא כשאתם על אדמתכם.
אלא שזה נסתר מגמ' ערוכה בהוריות )יג.( שלוי קודם לישראל 

 אפי' בזמן הזה שאין בית המקדש קיים.
אה ליישב ע"פ מה דאיתא בגמ' קידושין )לז( שהגמ' דורשת ונר

את קרא דכל הימים אשר אתם חיים על האדמה, שמשמעו 
שהחיוב לקיים מצות הוא רק בא"י כאשר האדם על אדמתו, 

 ודורשת הגמ' דקאי דוקא לגבי מצות התלויות בארץ.
ועפי"ז נראה לומר אף בלוי כך, שלגבי מצות התלויות בארץ 

בלוי כגון מעשר תבואת הקרקע ומעשר ראשון דרשינן הנוהגות 
"על אדמתך", ר"ל שבזה יש דין להקדים את הלוי רק כאשר אתה 
על אדמתך שרק אז נוהגים דינים אלו, אבל לגבי שאר צדקות 

 לעולם הלוי קודם שהרי כתיב "כל ימיך" דמשמע לעולם.
 פנים יפות

 האם שייך בל תוסיף באותו המין בברכת כהנים

איתא בספרי תניא  לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו )יג א(
מנין שאם פתח לברך ברכת כהנים שלא יאמר הואיל ופתחתי 
לברך אוסיף להם ברכה משלי כגון ה' אלוקיכם יוסף עליכם כו', 
 ת"ל לא תוסיף עליו ע"כ ,וקשה מדוע תפס הספרי דוקא ברכה זו

להשמיענו איסור בל תוסיף, דהיינו שהיה לספרי לכתוב בפשטות 
שאסור להוסיף ברכה משלו בברכת כהנים, ומה בא להשמיענו 
דוקא בברכה זו דיוסף ה' עליכם ככם כו' והרי מלאה התורה 

 בברכות כגון ויתן לך וכדו'.
ונראה ליישב ע"ד חידוד, דהנה כתב הראב"ד )בפ"ז מהל' לולב( 

בל תוסיף אלא אם מוסיף ממין אחר, אך אם מוסיף דאין עובר ב
מאותו המין אין בכך בל תוסיף, וכגון שאסור להוסיף מין חמישי 
בד' מינים אבל יכול להוסיף עוד הדסים וכדו', וכשי' הראב"ד 
כתב נמי תוס' במס' ר"ה )כח( וז"ל, וכן בהדס וערבה אפי' נותן 

ו' אלא א"כ מוסיף כמה הדסים או כמה ערבות אין זה בל תוסיף כ
 מין אחר.

הרי לפי"ז שכשמוסיף מאותו המין אי"ז בל תוסיף, ולפי"ז היה 
נראה לומר נמי בברכת כהנים שיכול להוסיף לאחר שמברך יוסף 
ה' עליכם ככם אלף פעמים, שהרי כשאומר כך אינו מוסיף ברכה 
אחרת אלא רק מגדיל את הברכה שבירך אלף פעמים וא"כ לא 

וסיף, ולזה אתי הספרי לחדש שאפי' בגונא זו שייך בזה בל ת
שאינו מוסיף מין חדש אלא מרבה את אותו המין שייך בל 

 תוסיף, ודלא כהראב"ד והתוס'.
 יראים עם פי' סביב ליראיו )אות לב סק"ב(

 הקשר בין דין עיר הנידחת לפסול קרוב ונוגע בעדות

 וידיחו את יושבי עירם כו' ואת כל שללה וכו' ושרפת באש
איתא במכילתא עיר הנדחת עושין מהן  טו(-כו' כליל וגו' )יג יג

גנות ופרדסים, אבא חנן אומר אין עושים שנאמר לא יומתו אבות 
על בנים בעדות בנים הכתוב מדבר, ותמוה כיצד למד אבא חנן את 

 דינו מקרא זה דלא יומתו אבות על בנים.
בנים  ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בש"ס לא יומתו אבות על

בעדות בנים הכתוב מדבר, שבן אינו יכול להעיד על אביו ומכך 
לומדים פסול קרובים לעדות, וקשה אמאי בעי לכך דרשה 
מיוחדת, תיפו"ל שהבן לא יכול להעיד על אביו משום שנוגע הוא 
בעדות שרווח יש לו אם ימות אביו שהרי יורשו, ברם י"ל דמצינו 

ייך בה נוגע והוא בעיר מקום שעדות הבן על האב לא יהא ש
הנדחת, שהרי הכל נשרף ונמצא שהבן לא יורש, ובזה שלא שייך 

 נוגע בעי לימוד מיוחד שקרוב פסול לעדות.
והנה אי נימא שעיר הנדחת עושין בה גנות ופרדסים הרי שכן 
שייך בה ירושה, וא"כ הדרא קושיא לדוכתה אמאי בעי קרא 

יכול לירש גנות משום קרוב תיפו"ל שנוגע הוא בעדותו ש
ופרדסים, אלא ע"כ שאין עושין בה גנות ופרדסים ולא שייך בה 

 ירושה כלל ולכך בעי קרא לדין קרוב.
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ולפי"ז יש ליישב היטב דברי המכילתא, שאמר אבא חנן 
מדכתיב לא ימותו אבות על בנים ודרשינן שאבות לא מתים 

עדות בנים ע"כ שאין עושין גנות ופרדסים בעיר הנדחת, ב
עושים הרי שלעולם אין הבן יכול להעיד על אביו משום  שאם

דין נוגע ואמאי בעי קרא אחר, אע"כ שאין עושין גנות 
ופרדסים ולא יורש הבן מאומה ולפיכך אינו נוגע ולכך בעי קרא 

 לדין קרוב.
 דברי יהונתן

 תשוברמז לכך שריקם באת וריקם 

כי יהיה בך אביון וגו' לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את 
 ח(-ידך מאחיך האביון כי פתוח תפתח את ידך וגו' )טו ז

ר' מאיר )הו"ד בקהלת  נראה לפרש מקרא זה ע"פ מאמרו של
רבה פר' ח' פס' יד( שבשעה שבא אדם לעולם ידיו קפוצות 
כלומר כל העולם כולו שלי הוא ואני נוחלו, וכשהוא נפטר מן 
העולם ידיו הן פשוטות כלומר לא נחלתי מהעולם הזה כלום, 

 ריקם באתי וריקם יצאתי.
ונראה עפי"ז ביאור המקרא דה"פ "לא תקפוץ ידך מאחיך 

ון" ר"ל שלא יחזיק אדם הכל בידיו ולא יתן לאביונים, האבי
ומדוע לא יעשה זאת, לכך ממשיך קרא משום שיגיע עת שבו 
"כי פתוח תפתח את ידך", ר"ל משום שיבוא היום שבו ידיך 
יהיו פשוטות ולא תקח אתך מאומה, שריקם באת וריקם תשוב 

אחיך ורק הצדקות ילוו אותם ביום זה, לכן אל תקפוץ את ידך מ
 האביון.

 גן רוה

 כמה מחוייבים גבאי צדקה ליתן לנישואי אשה

העבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו כו' נתון תתן לו 
ופרש"י לו זו אשה עיי"ש,  י(-ולא ירע לבבך בתתך לו )טו ח

ונראה לרמז בזה דין דאיתא בגמ' כתובות )סז( וכן פסק השו"ע 
פחתו לה מחמישים )יו"ד סי' ר"נ( אשה שבאה להינשא לא י

זוז, ואם יש בכיס של הצדקה מפרנסים אותה כפי צרכה, וכתב 
הרשב"א לפרש שעד חמישים זוז מחוייבים הגבאים ליתן לה 
אפי' אם אין להם שחייבים ללוות לשם כך, אך יתר על זה אין 

 חייבים ללוות אלא אם יש בצדקה נותנים ואם לא אין נותנים.
ט תעביטנו" ר"ל העבט היינו דין ונראה לפרש הכי בפסוק "העב

הלואה, "די מחסורו" כלומר שיעור ההלואה הוא רק כדי 
מחסורו דהיינו בצימצום שקבעו חכמים השיעור חמישים זוז, 
וממשיך קרא שדין זה נאמר גבי "אשר יחסר לו", ר"ל לדין 
נישואי אשה כמ"ש רש"י דלו היינו אשה שאתה מחוייב 

הוא חמישים זוז, ברם ממשיך להשיאה וללוות די מחסורה ש
קרא "נתון" ר"ל אם יש בקופה שיור נתינה ברווח, אזי "תתן לו" 
ר"ל בזה יש לתת יותר מכדי מחסורו דהיינו חמישים זוז אלא 

שמא יש לרמוז בקרא זה אף ששיעור די  –כל צרכו. )א.ה 
מחסורו הוא חמישים זוז, שהנה היה אפשר לפסוק לכתוב רק 

סורו אשר יחסר", ומילות די ולו לכאו' "העבט תעביטנו מח
מיותרות, ונראה שבאו לרמז לדין זה שהרי "די" ו"לו" 
בגימטריא זה חמישים, והיינו לרמז שדי מחסורו שיחסר לו, 

 ר"ל לאשה כפרש"י, הוא שיעור חמישים זוז.(
 ישמח משה

 הטעם שלא הזכיר אכילת מצה בשביעי של פסח

 י עצרת וגו' )טז ח(ששת ימים תאכל מצות וביום השביע
פי' הרמב"ן עצרת ותוספת לאכילת מצה ועוד לא תעשה בו 
מלאכה, דהיינו שאכן אף ביום השביעי תאכל מצות, אלא 
שקרא הדגיש וביום השביעי עצרת משום שביום השביעי נוסף 

 על אכילת מצה חיוב לשבות. 
 

וקשה מדוע נעשה היום השביעי טפל לענין אכילת מצה 
הקודמים, לכאו' היה לתורה לכתוב שבעת מששת הימים 

ימים תאכלו מצות וביום השביעי עצרת, ומדוע נטפל היום 
 השביעי לענין אכילת מצות.

ונראה לבאר שהנה בקרא נתן שני טעמים לדין אכילת מצות, 
דכתיב בקרא )טז ג( "תאכל עליו מצות לחם עוני כי בחיפזון 

כיר העוני יצאת מארץ מצרים", ופרש"י לחם עוני, להז
שבמצרים, וגבי בחיפזון פרש"י שגורשו ולא הספיק בצקם 
להחמיץ, הרי תרי טעמי: א. זכר ללחם עוני שאכלו במצרים, 

 ב. זכר לכך שגורשו ולא הספיק בצקם להחמיץ.
והנה בכל הששת ימים נמשך הטעם אחר ההתחלה שלא 
הספיק בצקם להחמיץ כי יצאו בחיפזון שגורשו ממצרים, 

ם השביעי כבר לא שייך טעם זה, שביום השביעי משא"כ ביו
החלו מצרים רודפים אחריהם להשיבם ותו לא שייך הטעם 
שגורשו דאדרבא רצו המצרים להשיבם, ברם הטעם דזכר 
ללחם עוני שייך אף ביום השביעי, נמצא שמה שאוכלים 

 מצות ביום השביעי הוא רק זכר ללחם עוני.
מלאכה וצריך לשבות  והנה הטעם שביום השביעי לא עושים

הוא זכר לחירות מעבדות מצרים, נמצא שיש ביום השביעי 
תרתי דסתרי, מצד אחד אוכלים מצות זכר ללחם עוני שאכלו 
במצרים, ומאידך צריך לשבות זכר לחירות שהוציאנו ממצרים, 
ולזה לא הזכיר קרא אכילת מצה ביום השביעי דה"פ, "וביום 

וני, ואפ"ה "לא תעשה השביעי עצרת" למצה זכר ללחם ע
 מלאכה".

 תורת משה

 מהו המיעוט בוהיית אך שמח

הנה אך זה לשון מיעוט, ונראה  והיית אך שמח )טז טו(
לפרש שהרי בכל יו"ט היום נכנס עם צאת הכוכבים, וכבר 
קודם לצאת הכוכבים מוסיפים מחול על קודש, משא"כ בליל 

עצרת יו"ט אחרון של סוכות שיוצא סוכות ונכנס שמיני 
דאדרבא צריך להוסיף על מצות חג הסוכות, נמצא שבבין 
השמשות עדיין לא נכנס השמיני עצרת מפני שעדיין חג 
סוכות וצריך להוסיף על מצות הסוכות, נמצא שהאך בא 
למעט ליל יו"ט של שמיני עצרת שאין מקדים להכניסו בכדי 

 לא להוציא את חג הסוכות מוקדם.
 תורת משה

 יב"ב קרקע בא"יהטעם שלא היה לר

איתא  שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך וגו' )טז טז(
בגמ' פסחים )מ:( אר"א כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל 
ושאין לו קרקע אינו עולה לרגל, ובתוס' )שם ג: ד"ה מאליה( 
איתא דר' יהודה בן בתירא לא עלה לרגל משום שלא היה לו 

היה בזמן בית קרקע, וקשה מדוע לא היה לו קרקע, הלא 
 המקדש שכבר נחלקה הארץ לכל ישראל.

ונראה ליישב שהנה ידוע שא"י נחלקה ליוצאי מצרים או 
לעולי ארץ ישראל, ואיתא בגמ' סנהדרין )צב:( שהמתים 
שהחיה יחזקאל עלו לא"י ונשאו נשים כו', עמד ר' יהודה בן 
בתירא על רגליו ואמר אני מבני בניהם והללו תפילין שהניח 

בי אבא מהם, ומי היו המתים שהחיה יחזקאל, אלו בני לי א
אפרים שמנו לקץ וטעו ומתו בטרם יצאו כל ישראל ממצרים 

 ע"ש.
נמצא שאותם המתים לא היו מיוצאי מצרים שמתו קודם לכן, 
וגם לא היו מבאי הארץ, וממילא לא ירשו חלק בא"י, ולפי"ז 

ירש  שפיר שריב"ב שהיה מבני בניהם לא היה לו קרקע שלא
 חלק בארץ ישראל.

 קול אליהו להגר"א

 

  לע"נמוקדש 
  ל"צז מרדכי "רב רפאל ביר

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

משכלת, כל חייה רצף  הסבתי הדגולה, אשמוקדש לע"נ 
 איתן של מסירות נפש עצומה לתורה ולומדיה 

 הרבנית הצדקנית ב"ב וענפיה "אהל משה" אם הישיבה 
  ע"ה ויקטוריה נעמה תב )מלכה( חנה מרת

 ת.נ.צ.ב.ה. -ד' באלול פקידת שנתה יום רביעי 


