
 בדין שינוי צדקה ממטרתה הראשונה בישראל ובגוי

הנה למעלה  שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך )טז ח(

הוא אומר "איש כמתנת ידו כברכת ה' אלוקיך אשר נתן לך" )טז 

יז(, וקיי"ל בגמ' יבמות )ד.( דאף מ"ד דלא דרשינן סמוכין, במשנה 

.ועו"ק מהו  תורה דריש סמוכין, וא"כ צ"ב מה טעם הסמיכות זל"ז

 הלשון תתן "לך", הרי לכאו' תיבת לך יתירה היא.

וכדי לפרש את הענין יש להקדים מאי דאיתא בתנחומא )פר' ה'( 

 "תתן לך" ולא לעכו"ם כו', והוא מדרש תמוה. 

ויש לפרשו עפי"ד הגמ' בב"ב )ח:( רשאים בני העיר לעשות קופה 

ו תוס' )שם תמחוי ותמחוי קופה ולשנותה לכל מה שירצו. וכתב

ד"ה לשנותה( שיכולים לשנותה אף לדבר הרשות שאינו לצורך 

עניים, וכן היה ר"ת נוהג לתת מעות הקופה לשומרי העיר לפי 

 שעל דעת בני העיר נותנים אותם, עכ"ל תוס'.

ובגמ' ערכין )ו:( איתא ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת 

דבר הרשות, אבל אסור לשנותה, אמר ר' יוחנן לא שנו אלא ל

לדבר מצוה מותר לשנתה. וכתב השו"ע )יו"ד סי' רנ"ד סעיף ב'( 

מלך או שר ששלחו ממון לישראל לצדקה, אין מחזירין אותו 

משום שלום מלכות, וברמ"א הוסיף שיש אומרים שיעשה בהן 

 מה שצוה לו המושל.

ואחר הקדמות אלו נבוא אל המכוון בהבנת הדברים דה"פ, 

יש כמתנת ידו" ר"ל דקאי על גוי שנתן צדקה, שתחילה אמר "א

שהרי גוי איקרי איש, ורק לשון אדם נאמר על ישראל דוקא 

שנאמר אתם קרויים אדם, כלומר שגוי שנתן צדקה אזי "כמתנת 

ידו", ר"ל שיעשו עם הצדקה דוקא מה שצוה ואין רשאין לשנותו, 

ך אך אם ישראל נותן צדקה ע"ז ממשיך קרא ש"כברכת ה' אלוקי

אשר נתן לך", ר"ל שאפשר לשנות את הצדקה כברכת ה', דהיינו 

שאם כעת נתברכו העניים ואי"צ לצדקה זו יכול לשנותה לשאר 

 דברים.

ומה הטעם לחילוק זה, תיכף ומיד סמיך ליה "שופטים ושוטרים 

תתן לך", כלומר שדוקא לך כלומר לישראל יש ציווי לתת 

צטוו לתת שופטים שופטים ושוטרים, משא"כ הגויים לא נ

ושוטרים, וכדברי ר"ת שאצל ישראל נודרים צדקה על דעת בי"ד 

ולכן הבי"ד רשאין לשנות במטרת הצדקה כפי הצורך, משא"כ 

אצל הגויים שלא נודרים ע"ד בי"ד מפני שאין להם ציווי למנות 

 שופטים ושוטרים, לכן אצלם אין רשאין לשנות.

 ".וזהו ביאור הסמיכות,  ולכן נאמר "לך
 אור תורה )קולמיר(

כיצד מיציאת מצרים מוכח שיכולים ישראל לעשות 

 תשובה

במדרש איתא  כפר לעמך ישראל אשר פדית וגו' )כא ח(

אשר פדית ממצרים. ואינו מובן מה בעי המדרש להוסיף באומרו 

 ממצרים.

ויש לפרש שהנה יש להבין כיצד מבקשים מחילה מהקב"ה, והא 

מחל על כבודו אין כבודו מחול. וי"ל הקב"ה מלך הוא, ומלך ש

שקרויים ישראל בנים למקום, והרי אב שמחל על כבודו כבודו 

 מחול.

והיכן מצינו שישראל קרויים בנים למקום, י"ל שבמצרים, שהרי 

קשה כיצד נכנס הקב"ה להכות את המצרים ולהוציא את ישראל 

ד ממצרים, והרי מצרים כולה טמאה הייתה מחמת גילוליה, וכיצ

נטמא הקב"ה שנקרא כהן, אך אי נימא שישראל בנים הם לקב"ה 

 שפיר שהרי האב נטמא לבניו.

והשתא אתי שפיר דה"פ, שנאמר "כפר לעמך ישראל" וקשה 

כיצד יכפר לנו והא מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, וי"ל 

שבנים אנו לקב"ה ואב שמחל על כבודו כבודו מחול, ומנין שדין 

זה ממשיך קרא "אשר פדית" ומפרש המדרש בנים לנו, ל

ממצרים, שמכך שנטמא הקב"ה בהיכנסו למצרים כדי להוציאנו 

 מוכיח שאנו בניו.
 אמרי יצחק

בפניו  הדיין יסתכל שלא ך"הש של לדינו בקרא רמז

 ד"בע של

עי' רש"י מה שפירש בזה. ובדרך רמז יש  לא תכיר פנים )יז יט(

תינו, שכתב הש"ך )חו"מ סי' לפרש בזה  מחלוקת שנחלקו בה רבו

יז סקי"ג( בשם ספר חסידים שאין לדיין להסתכל על פניהם של 

הבעלי דין, שהרי חז"ל אמרו שבשעה שבעלי דין עומדים לפניך 

יהיו בעניך כרשעים, והרי אסור להסתכל בפני רשע, אומנם 

בעטרת צבי חולק וסובר שאדרבא יסתכל עליהם, שע"י שיסתכל 

 טעון שקר.עליהם יתביישו ל

ונראה להוכיח מהך קרא כדברי הש"ך, שהנה אדם שרוצה להכיר 

את חבירו לא מספיק שיסתכל עליו רגע קצר מפני שאח"כ 

ישכחהו, אלא צריך הוא להתבונן בפניו עד שתשתקע צורתו 

בלבו, ובאה התורה ללמדנו "לא תכיר פנים", כלומר אזהרה לדיין 
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כירם וכדברי הש"ך, שהרי שלא יתבונן בפני הבעלי דינים כדי לה

 אסור להסתכל בפני רשע.
 בינת יששכר )דרך

 עמ' מז(–המלך 

 בטעם הדין שעד אחד פסול לעדות

לא תסיג וכו' בארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך לרשתה לא 

יש  טו(-יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת )יט יד

 להבין את סמיכות המקראות זל"ז.

פלוגתא באחרונים אמאי עד אחד  ונראה לפרש ובהקדם דאיתא

פסול לעדות, שיטת הקצות החושן )סי' ל' סק"ט( דהוא גזיה"כ 

כמו שפסול קרובים לעדות הוא מגזיה"כ עיי"ש, ואילו המנחת 

חינוך )מצוה תקכ"ג( למד בשיטת החינוך שעד אחד פסול משום 

חשש משקר ולא מגזיה"כ, משא"כ בב' עדים אין חשש משקר 

 עיי"ש.

והנה בדברי המנחת חינוך יש להבין מדוע בעד אחד חיישינן 

למשקר, והא כל ישראל בחזקת כשרות. ברם כבר כתבו 

המפרשים שכל מה שכל ישראל יש להם חזקת כשרות זה רק 

כאשר היו בארץ ישראל, אך בחוצה לארץ אין להם חזקת כשרות, 

 וכן עולה בדברי הרמב"ם )פי"א ממאכלות אסורות הכ"ה( שכתב

"בזמן שהיתה ארץ ישראל כולה לישראל היו לוקחין היין מכל 

אדם מישראל ואין חוששין לו, ובחוצה לארץ לא היו לוקחין היין 

מכל אדם מישראל אלא מאדם שהוחזק בכשרות, ובזמן הזה אין 

 לוקחין יין בכל מקום אלא מאדם שהוחזק בכשרות כו' עכ"ל.

ה"ח לשיטת המנ"ח, ועפי"ז לכאו' עולה נפק"מ בין שיטת הקצו

שלהקצוה"ח בכל גונא ע"א פסול, ואילו למנ"ח אמור להיות 

שבזמן שכל ארץ ישראל ביד ישראל אזי בא"י לכולם יש חזקת 

 כשרות, ועד אחד כשר שאין אצלו חשש משקר.

ועפי"ז יש לפרש שנסמכו הנך מקראות לאפוקי משיטת המנ"ח, 

יקום עד אחד  וה"פ, "בארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך לרשתה לא

באיש", ר"ל שבא קרא להזהיר שאפילו בארץ ישראל שהקב"ה 

מוריש לכם וכולה בחזקתכם, אפ"ה לא יקום עד אחד באיש, 

שלא תטעה שבכה"ג מקבלים עדות מעד אחד מפני שיש לכל 

ישראל חזקת כשרות ואין חשש משקר, אלא אפ"ה אין מקבלים 

 עדותו שהוא גזיה"כ כ מו שכ' הקצוה"ח.
 פתגם יציב

 רמז בקרא לכך שכל המתגאה כאילו עובד ע"ז

לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין 

איתא בחז"ל כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה.  ושמאל )יז כ(

וקשה מהיכן להם לחז"ל דבר זה. ונראה לפרש שמרומז הוא 

 במקרא זה.

וה דהנה העושה מצוה ומתגאה בה מפסיד הוא את מדרגת הענ

שהיתה לו במצוה, והנה בחז"ל מצינו שהענוה נקראת בלשון 

"מה", כדאיתא בגמ' חולין )פט.( שגדולה ענוה שנאמרה במשה 

ואהרן משנאמרה באברהם, שאברהם אמר אנכי עפר ואפר, 

ומשה ואהרן אמרו "ונחנו מה", הרי שהענוה נקראת בלשון "מה" 

לת "מה" ומעתה כשאדם עושה מצוה ומתגאה בה מפסיד את מי

שהיא כינוי לענוה, וכשתוריד ממילת "מצוה" את אותיות "מה" 

 נשארו רק אותיות "צו".

ובחז"ל מצינו שע"ז נקראת בלשון "צו", שנאמר "צו לצו", וקאי 

גבי ע"ז. נמצא שהמתגאה נשאר ממצותו רק "צו" שהוא לשון 

ע"ז, ויש בכך רמז לדברי חכמינו שכל המתגאה כאילו עובד 

 .עבודה זרה

ונראה לפרש עפי"ז את המקרא היטב, "לבלתי רום לבבו" ר"ל 

שצריך המלך שלא ירום לבבו, כלומר יתגאה, שאם יתגאה אזי 

"סור מן המצוה ימין ושמאל", כלומר תסור מהמצוה שעשה 

האות הימנית היא ה"מ" והאות השמאלית היא ה"ה", ויפסיד את 

רק אותיות  מילת ה"מה" המסמלת את הענוה ממצותו, וישאר לו

 "צו" שהוא לשון עבודה זרה.
 תורת משה

 היאך יכולים ישראל לצאת מהגלות במהרה

הנה טעמי המקרא שעל  על פי התורה אשר יורך וגו' )יז יא(

 מילות "על פי התורה" הם קדמא ואזלא.

ויש לפרש בזה רמז, שהנה כתב האור החיים הקדוש )בפרשת 

ורה, ואילו היו ישראל תצוה( שעיקר הגלות היא בעוון ביטול ת

 לומדים את התורה כנדרש מהם כבר היו נגאלים.

ויש לרמוז זאת בטעמי המקרא דה"פ, "על פי התורה" "קדמא 

ואזלא", כלומר שעל פי לימוד התורה כנדרש היה מתקיים 

בישראל "קדמא ואזלא", ר"ל שהיו מקדימים ויוצאים מהגלות 

 יתה זכו אחישנה.הזאת, ובבחינת אחישנה, כמבואר לא זכו בע
 באר חיים

 רמז לג' דברים שלא ירבה לו המלך וטעמם

הנה ג' דברים  והיה כשבתו על כסא ממלכתו וגו' )יז יח(

נצטווה המלך, והם: א. לא ירבה לו סוסים, ב. ולא ירבה לו נשים, 

 ג. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד.

והנה על דברי המקרא "והיה כשבתו" פירש רש"י, אם עשה כן 

כדאי הוא שתתקיים ממלכתו, כלומר אם קיים ג' דברים אלו. 

ונראה לרמז זאת בפסוק עצמו, ש"כסא" הוא ר"ת: "כ"סף, "ס"וס, 

"א"שה. וה"פ, "והיה כשבתו" ר"ל אם רוצה הוא שתתקיים 

ממלכתו, אזי צריך שיתקיים בו "כסא", ר"ל ג' דברים הללו שלא 

 ירבה לו "כ"סף, "ס"וס, "א"שה.

ך הקפידה התורה שלא ירבה ג' דברים הללו, יש ומדוע כל כ
לפרש בזה שג' דברים הללו מרמזים לג' עבירות החמורות: ע"ז 
ג"ע וש"ד. שהכסף מרמז לעבודה זרה, כנאמר "וכסף הרביתי 
להם וזהב עשו לבעל", הסוס מרמז לשפיכות דמים, כנאמר "סוס 

לכן מוכן ליום מלחמה", והאשה מרמזת לגילוי עריות כפשוטו, ו
 כ"כ הקפידה התורה על ג' דברים אלו.
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