
  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 א

   הרב יצחק בירך דסקל בראשות            ניתן לקבל גליון שבועי במייל - "משך חכמה" בית מדרש

  ©כל הזכויות שמורות                      y.b.daskal@gmail.comאמייל:     7611435-052טל: 

תשע"ו כי תבואפרשת  קפג גליון בס"ד 

  [ט]

ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעוֹן ָקְדְׁש ִמן ַהָּׁשַמִים ּוָבֵר ֶאת ַעְּמ ֶאת ) טו ,כו(

ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָלנּו ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ 

                                                 
יד) בדין וידוי מעשרות, -, יגה(מעשר שני [ט] תוכן דבריו: דהנה תנן ב 1

כדי שתתן טעם בפירות:  ,כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש"

ישראל וממזרים מתודים אבל לא גרים ולא עבדים משוחררים  ,מכאן אמרו

ר' מאיר אומר אף לא כהנים ולוים שלא נטלו חלק  ,שאין להם חלק בארץ

  " ע"כ. ר' יוסי אומר יש להם ערי מגרש ,ץבאר

מבואר דלתנא קמא גרים לא מתודים וידוי מעשרות, שאין להם חלק בארץ, 

וגם רבי מאיר ורבי יוסי מודים בזה, ולא נחלקו אלא בכהנים ולוים, דלרבי 

מאיר אינם קורין כיון שלא נטלו חלק בארץ, ולרבי יוסי, כיון שיש להם ערי 

מעשר שני ונטע שיש להם חלק בארץ, וכן פסק הרמב"ם (מגרש הרי זה כמו 

מפני שאין להם  ,אבל לא גרים ועבדים משוחררים, יז), וז"ל "רבעי פרק יא

  ".הוא אומר ואת האדמה אשר נתת לנו והרי ,חלק בארץ

אלו , ד) "אנמי תנן דאין הגרים קוראים, דז"ל המשנה (ביכורים ובדין הבאת 

שאינו יכול לומר אשר נשבע ה'  ,יא ואינו קוראהגר מב ,מביאין ולא קורין

". אבל בירושלמי איתא דרבי יהודה בברייתא חולק על לאבותינו לתת לנו

תני בשם , ד) "ירושלמי (ביכורים אהמשנה, וסובר שגר מביא וקורא. דז"ל ה

מה טעם [בראשית יז ה] כי אב המון גוים  ,רבי יהודה גר עצמו מביא וקורא

ועכשיו מכאן ואילך אתה אב לכל הגוים.  ,ית אב לארםנתתיך. לשעבר הי

 ,רבי יהושע בן לוי אמר הלכה כרבי יהודה. אתא עובדא קומי דרבי אבהו

  " ע"כ.והורי כרבי יהודה

וכיון שהירושלמי הכריע להלכה כרבי יהודה, כן פסק הרמב"ם. ומבאר 

 שנאמר ,הגר מביא וקורא) "ג ,ביכורים דהטעם של רבי יהודה וז"ל (

הרי הוא אב כל העולם כולו שנכנסין תחת  ,לאברהם אב המון גוים נתתיך

כנפי שכינה, ולאברהם היתה השבועה תחלה שיירשו בניו את הארץ, וכן 

  ".כהנים ולוים מביאין וקורין מפני שיש להן ערי מגרש

כל  ריהודה אומ ביר, ב) "ביכורים א[ודע דבתוספתא הנמצא בידינו תניא (

 אמרשנ ,בני קיני חתן משה מביאין וקורין ולא קוריןיאין הגרים כולן מב

" ע"כ. אבל המנחת ביכורים (הוא רבי מיוחס רפאל, בעל והיה כי תלך עמנו

פרי אדמה על הרמב"ם) מגיה בדברי התוספתא "מביאין וקורין", ומה 

שאומר דבני קיני כו' הוא אפילו אליבא דתנא קמא. ונראה, דהגיה כן על פי 

הנראה לעיל, ולזה נתכון גם המשך חכמה, שכתב שרבי יהודה הירושלמי 

  ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:

  אבל קורא מקרא ביכורים ,מדוע הגר אינו מתודה וידוי מעשרות

סוף מעשר שני (ה,  1. במשנה'כוטו) השקיפה ממעון קדשך כו, (

  , חולק, וסובר שגרים מביאין וקורין].בתוספתא

והשתא יש לבאר, מאי שנא וידוי מעשרות דהגר אינו מתודה כיון שאינו 

יכול לומר "את האדמה אשר נתת לנו", ולענין הבאת ביכורים הוא מביא 

ים שבאו תחת כנפי השכינה, ויכול וקורא, כיון שאברהם היה אב המון גוי

לומר "האדמה אשר נתת לי". ובמראה פנים על הירושלמי (שם) סובר, 

שרבי יהודה שחולק בתוספתא לענין ביכורים, חולק מאותה סברא גם לענין 

וידוי מעשרות, ותמה מדוע הרמב"ם לא פוסק בשניהם כרבי יהודה. ובאמת, 

בי יהודה לא חולק בתוספתא המשך חכמה ברמז לשונו מיישב, דבאמת ר

אלא על הבאת ביכורים, אבל לענין וידוי מעשרות מודה רבי יהודה שהגר 

אינו מתודה, ולא על הרמב"ם יש להלין, אלא על רבי יהודה. אלא שצריך 

  טעם מאי שנא וידוי מעשרות מהבאת ביכורים.

ידוי מלבד הסתירה בין דין ו -ובמשנה למלך (ביכורים ד, ג) מוסיף להקשות 

על טעם דרבי יהודה שקורא בביכורים, כיון  -מעשרות לדין הבאת ביכורים 

שאברהם אב המון גויים, והא מודה רבי יהודה שאשה אינה קורא כיון שאין 

לה חלק בארץ, וכן פסק הרמב"ם (ביכורים ד, ב), אף על פי שיכולה לומר 

אינה יכולה  על אברהם אבותינו, כי אברהם אב המון גויים, אבל מכל מקום

לומר "אשר נתת לי", והוא הדין גר, והרי אפילו כהנים ולוים אינם קוראים 

אלא מפני שיש להם ערי מגרש, כדפסק הרמב"ם בביכורים (ד, ג), והוא 

ממשנה במעשר שני (ה, יד) [כך מפרש הכסף משנה בביכורים, שם], והוא 

אינם קוראים אלא הדין לענין ביכורים, אם כן כיון שאפילו כהנים ולויים 

מפני שיש להם ערי מגרש, איך יקרא הגר שאין לו אפילו ערי מגרש, זה 

קושיית המשנה למלך, וזה בא המשך חכמה לבאר. [ובקושיא זו דנו הרבה 

מאוד מפרשים, ונושאי כלים של הרמב"ם, אבל המשך חכמה מתרץ בדרך 

  ת דבריהם].ייחודית כדרכו בקודש, ואין זה מעניין הביאור להאריך בהבא

ומבאר המשך חכמה, דבאמת רבי יהודה סובר שגר יכול לומר בוידוי מעשר 

", כיון שאברהם אב ֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָלנּו ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו"

המון גויים, וה' הבטיח את הארץ לאברהם כמו שכתב הרמב"ם, אבל הטעם 

לגמרי, כיון שבוידוי מעשרות הוא אומר  שגר אינו מתודה הוא מטעם אחר

ָהי) "כו, יד( ", ולשון זה שאומר על עצמו שה' אלוקיו, ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול ה' ֱא

ומורה על דבקות בה', שמעולם לא היה לו אלוהים אחרים, ואיך יכול הגר 
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 ,לתת לנו יכולים כו'יד) אבל לא גרים ועבדים משוחררים שאין 

לפי שאברהם  יהודה בתוספתא לאמר דגר מתודה ביולא פליג ר

(ביכורים א,  רים בתוספתאוכמו דפליג על ביכו ,אביהם של גרים

ומשנה  ,ד, ג)ביכורים מעשר שני, יא, יז. ( ם"ויעויין רמב .ג)

(כו, יד)  אלוקיה' . ומסתברא כן, דהגר אומר (ביכורים ד, ג) למלך

 ,ר שהיה לו בעודו גוי אלהים אחרים, ולא נאות לאמר כן בעזרה לג

לאמר. יכול הגר  ,)ג(כו,  אלוקיךה'  בביכורים שאומר לכהן ,לכן

  .2וזה נכון

                                                 

לומר זאת לשון זה בעזרה, שכשהיה גוי היה לו אלהים אחרים, אבל במקרא 

ֶהי) "כו, גר לכהן (ביכורים אומ ", ולשון זה יכול הגר ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַלה' ֱא

  לומר, לכן קורא מקרא ביכורים.

[אלא שעוד צריך ביאור מה שהקשה המשנה למלך, דמכל מקום, מדוע כתב 

הרמב"ם שכהנים יכולים לומר נתת לנו רק מפני שיש להם ערי מגרש, ומאי 

קשו רבותינו הראשונים בבבא בתרא שנא מאשה. באמת קושיא זו כבר ה

(פא, א), הרמב"ן הרשב"א הריטב"א והר"ן, ותירצו דגרים עדיפי מהכהנים, 

דבאמת הארץ ניתנה להם, דהם בני האבות, אלא שלא נחלקה הארץ רק 

ליוצאי מצרים, וכמו תינוקות שלא נטלו חלק ויכולים לומר שנתת לנו, כי 

גרים, ועדיפי מאשה שלא קיבלה הם טפלים לשאר יוצאי מצרים, כך הם ה

חלק בארץ אפילו אלו שיצאו ממצרים, וכן לא הכהנים והלויים]. זה תוכן 

 דבריו.
תמצית דבריו: הגר יכול לומר "על הארץ שנתת לנו", שאברהם  2

אב המון גויים לאלו שבאו תחת כנפי השכינה, והגרים הם בניו, 

ארץ, והם והם בכלל השבועה שנשבע ה' לאברהם לתת לו את ה

עדיפים מנשים וכהנים ולוים שהופקעו מירושת הארץ, מה שאין 

גרים לא נטלו חלק בארץ כי לא יצאו ממצרים, והם כתינוקות, 

לכן הגר קורא מקרא ביכורים אבל לא מתודה וידוי מעשרות, 

שאינו יכול לומר "ה' אלוקי", מה שאין כן במקרא ביכורים, 

  אומר "ה' אלוקיך".

  

 ]י[

ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁש ִמן ַהָּׁשַמִים תוכן דבריו: יש לדקדק על הכתוב " [י] 3

שלא נמצא במקום  ,ִמְּמעֹוןא. מהו לשון  :כו'" ּוָבֵר ֶאת ַעְּמ ֶאת ִיְׂשָרֵאל

ואם מפני גודל  .הוא מבקש זאת ב. מדוע דוקא לאחר ביעור מעשרות אחר.

  

  [י]

ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעוֹן ָקְדְׁש ִמן ַהָּׁשַמִים ּוָבֵר ֶאת ַעְּמ ֶאת ) טו ,כו(

ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָלנּו ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ 

  ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:

  גודל החשיבות לפרנס יתום

סח, ו) אבי , כי כתוב (תהלים 3ון קדשך. העניןהשקיפה ממע

ים, דיש מרחמים על יתומ .במעון קדשו יתומים ודיין אלמנות

הוא מגדלם  ,ברךיתם לא כן הש ,אבל אינם בביתו רק בבית פחות

והרי בכל פרשת קרבנות לאחר הקרבתם לא מצאנו שיתפלל  ,המצוה

  .ומאי שנא דוקט מצות ביעור מעשרות ,שבזכות הקרבן נתברך

ֲאִבי ְיתֹוִמים ) "ו ,סח(תהלים בהקדים ביאור הכתוב בומבאר המשך חכמה, 

ִהים ִּבְמעֹון ָקְדׁשוֹ   והרי כבר כתוב ,דמה ביאור הכתוב בזה ,"ְוַדַּין ַאְלָמנֹות ֱא

ִהים ִּבְמעֹון ָקְדׁשוֹ ומה עניין  ,שהוא אבי יתומים ודיין אלמנות  ,ומבאר ,"ֱא

אבל היתומין אינם גדלים בביתם  ,דיש הרבה שהם מרחמין על היתומין

ומרגיש היתום בחסרון האב אפילו  ,אלא שמספקים להם כל צרכן ,כבנים

יתו כבנים אלא מגדל את היתומין בב ,אבל הקב"ה אינו כן ,שמרחמין עליו

ממש  ,שה' הוא "אבי" יתומין ,לכן אמר דוד ע"ה בתהילים ,במעון קדשו

 ,לכן אמר "במעון קדשו" היינו בביתו ,שמגדלן בביתו כבנים ,כפשוטו

ומשגיח על כל  ,הגדל עמו בביתו ,כאב לבן ממשיתומין שה' דואג ל [דהיינו

  .פרט ופרט החסר לו]

שרות שנתן ליתומין ולאלמנה ולכן אמרה תורה להתפלל לאחר וידוי מע

משם ישקיף  ,שהוא מקום שמגדל היתומין ,יבקש שה' ממעון קדשוש ,צרכן

  .ומיושב דקדוק א' ,בזכות מצוה זו לברך את ישראל

כיון שהמצוה לתת צדקה ליתום  ,והטעם שדוקא במצוה זו מתפללים על זה

ש לבקש ולכן רק לאחר מצוה זו י ,יותר מכל הקרבנות ,היא הגדולה ביותר

וראיה לזה דאמרו בחגיגה (יב, ב) שיש שבעה  .השקיפה ממעון קדשך

. ובזבול יש וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. וילוןרקיעים 

וכיון שדוד המלך ע"ה אומר  , הוא מעון,והרקיע מעל זה ,הקרבת קרבנות

שמצוה שמע מינא  ,בתהילים שה' דר כביכול עם היתומין ברקיע של מעון

  .זו גדולה מהקרבנות שהם ברקיע זבול

אמר רבי אלעזר: גדול העושה צדקה ) "ב ,מט(סוכה בד ,ועוד ראיה לזה

ֲעֹׂשה ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ִנְבָחר ַלה' (משלי כא, ג) "יותר מכל הקרבנות, שנאמר 

  " ומיושב דקדוק ב'. ִמָּזַבח

רנס ממנה כדי מותר לעשות מלאכת הדיוט להתפמבואר מדוע ועל פי זה 

  ויבואר בהערה הבאה. ,חול המועדב , ואפילו שלאיתוםפרנס ל



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

נתתיו לגר ליתום  (פסוק יג) לכן אמרו ,כבנים במעון קדשו

ה פרק לכן השקיפה ממעון קדשך. והנה אמרו בחגיגכו', לאלמנה 

מקום הרי דמקריב קרבן, מעון כו', מיכאל כו' וזבול  )ב (יב, ב

כן אמרו בסוכה פרק ד (מט, ב)  ,היתומים גבוה ממקום הקרבנות

גדולה מכל הקרבנות שנאמר (משלי כא, ג) עשה  צדקהדהעושה 

רח או ,אליה רבההמחברים (כתבו  4והנה ודו"ק. נבחר מזבח. טוב

דמלאכת חול המועד מותר על ידי ) , ועודס"ק ג תקמב, ב חיים

על כרחין דשמחת הרגל ו ,ועל שאין לו בשר ויין לצורך הרגלפ

לא כן איסור חול המועד, דרק אסמיכינהו  ,מפורש בתורה

                                                 
להוכיח שמותר לעשות בחול ליישב הלכה תמוה, דהנה יש תוכן דבריו  4

דהנה  .חול המועדב ואפילו שלא יתום פרנסכדי ל ,המועד מלאכת הדיוט

מצאנו לאליה רבה (אורח חיים תקמב, סעיף ב ס"ק ג) שכתב על דברי 

כל מלאכה מותר לעשותה על ידי פועל שאין לו מה יאכל, כדי " ,המחבר

מה יאכל וכו'. ואם יש לו לאכול אפילו לחם ומים וז"ל " ,"שישתכר וירויח

). [עיין] בלחם משנה [על משניות] פרק מי שהפך שכתב ברהםאן אסור (מג

ג] משמע לאו דוקא אין לו לכה ב הרק פ טןקעד זה לשונו, בירושלמי [מו

[מבואר דהמשך  מה לאכול, אלא שאין לו בהרוחה לצורך המועד ע"כ.כלל 

מסתפק אם חכמה פוסק להלכה כדברי האליה רבה. והנה המשנה ברורה 

(ס"ק יב) , בשער הציון (ס"ק ז) במשנה ברורה עיין שם ,עליויש לסמוך 

כלל קו, , מכל מקום החיי אדם (נשמת אדם (ד"ה מה יאכל) ובביאור הלכה

לא תעשה ע"ה, וכן  ,שכן דעת החינוך והסמ"ג וכתב ,יה רבהפסק כאל ד)

פסק ערוך השולחן (כאן, ס"ק ב), וכן הביאו להלכה בכף החיים כאן, ס"ק 

  .ט) אלא שהביא גם יש חולקים]

ן יי המועדחול צרכי לאלא שאין לו  ,מבואר שאפילו יש לו לאכולהנה 

ד מפני שמחת חה מלאכת חול המועגם יד ,מועדדאין לו שמחת ה ,ובשר

אמרו התוס' בחגיגה שוהטעם בזה מבאר המשך חכמה על פי מה  .המועד

אלא סמכוהו  ,איסור מלאכה בחול המועד אינו מפורשש )יח, א ד"ה חולו(

אבל שמחת הרגל הוא מפורש בקרא "ושמחת בחגך" ואפילו בחול , אקרא

  .דוחה מלאכת חול המועד ,דהיינו בשר ויין ,המועדלכן שמחת המועד, 

מבואר בגמרא במועד קטן (כז, ב) דמותר להספיד תלמיד חכם בחול והנה 

והנה פסק הרמב"ם  ,חול המועד שמחתדכבוד תלמיד חכם דוחה  ,המועד

 קודםשמע מינא דיתום  ,דדין יתום קודם לדין תלמיד חכם (סנהדרין כא, ו)

, מפני כבוד תלמיד חכם ,חול המועדשמחת החג בואם נדחה  ,תלמיד חכםל

שמותר לעשות מלאכה בחול כל שכן  מותר להספידו בחול המועד,ש

, שהרי כבר נתבאר ששמחת הרגל אפילו תלמיד חכםלפרנס המועד בשביל 

 דוחה מלאכת חול המועד, ואם מותר בשביל תלמיד חכם של חול המועד,

לכן חולו), (ד"ה  אדף יח,  'אקראי, יעויין שם בחגיגה בתוס

(סנהדרין  שמחת הרגל דוחה מלאכה. ומצאנו שפסק הרמב"ם

קודם לדין תלמיד חכם, וכיון שמצאנו ששמחת  דדין יתום כא, ו) 

דאין מועד בפני  ,דחית מפני תלמיד חכם לענין הספדמועד נ

כל שכן דמלאכת חול המועד  ,)מועד קטן כז, בתלמיד חכם (

ולהלכה הוי ודו"ק. נדחית מפני יתומים, דעדיפי מתלמיד חכם. 

 (א, ו) הרא"ש בשם ראב"ד ריש מועד קטן ןצרכי רבים, שביאר

  .5האריךלקום מאן כין דמלאכת הדיוט מותר בכל ענין, וא

שמותר לעשות מלאכה בשביל , כל שכן לדחות שמחת הרגל ולהספידו

שמותר בשביל כל שכן  ,לו לאחר המועד. ואם כןהתלמיד חכם להאכילו אפי

שהרי  ,להאכילו אפילו לאחר המועד יתום לעשות מלאכה בחול המועד

 ,ספיד יתום בחול המועד. [ואף על פי שאסור להיתום קודם לתלמיד חכםה

אלא  , שאין חשיבותויבות ליתוםשחר מיתתו אין כיון שלאח ,היינו טעמא

  .ם חשיבותו היא לעולם]מה שאין כן התלמיד חכ ,בחייו

אפילו כדי שיאכל  והטעם שמותר לעשות מלאכה עבור היתום בחול המועד

מבואר ברא"ש בשם ו ,נחשב לצרכי רביםצורך היתום כיון ש המועד,לאחר 

דצרכי רבים מותר לעשות בחול המועד  א, ו) מועד קטןפסקים הראב"ד (

אינו לצורך נמי א והכ ,אפילו שאינו לצורך המועד אם הוא מלאכת הדיוט

אם הוא לכן הוא מותר  ,אלא להאכיל היתום אפילו לאחר המועד ,המועד

[ולפי זה לא מותר רק מלאכת הדיוט ולא מלאכת אומן, מלאכת הדיוט. 

 ,ומבואר בדברי המשך חכמה שמתיר לעבוד בחול המועד לצורך היתום

  שמחת המועד של היתום].אפילו שאינו עבור 

מדוע באמת נחשב צרכי יתום כצרכי רבים ומותר  ,ועכשיו צריך ביאור

אבל לאור המבואר לעיל, שהקב"ה  בחול המועד. לעשות מלאכה בעבורם

[ומוכרח שזה כונתו,  מגדל היתום בביתו כבן, לכן חשיבותו כצרכי רבים.

ייכות חידוש כי אין דרך המשך חכמה לחדש הלכות בסתם. ועוד, מה ש

  הרבה להבין עומק כוונתו].הלכה זו לתחלת דבריו. ועמלתי 

יש לבקש  ,לאחר שמפרנס יתום ,תמצית דבריו: דוקא כאן 5

הוא מגדל את  ,של הקב"ה "מעון"כי ב כו', "מעון"השקיפה מ

, ומצוה זו חשובה מקרבנות. ולכן צרכי היתום היתומים כבנים

 ,בחול המועד , ומותר לעשות מלאכת הדיוטחשובים כצרכי רבים

מותר לעשות מלאכה  ,שלצרכי רבים .יתום לפרנסו להשתכר כדי

  אם היא מלאכה הדיוט. -במועד 
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  [יא]

ֶהי ְמַצְּו ַלֲעׂשוֹת ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוֶאת ) כו, טז( ַהּיוֹם ַהֶּזה ה' ֱא

:   ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת אוָֹתם ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל  ַנְפֶׁש

  שרהאם ראוי לתת מעשר כדי להתע

לבבך  ושמרת ועשית אותם בכל אלוקיך כו'ה'  טז) היום הזהכו, (

 ןעל כל המצות והחוקים, כי בספר זה נכללו כול 6ובכל נפשך. קאי

ל ריש דברים, עיין שם. אולם על דרך "א ז"כמו שכתב הגר

בכל אסור לנסות  אהצחות נראה על פי מה שאמרו בתענית דף ט, 

במעשר, עיין שם. לכן אמר  ה שנאמר לא תנסון חוץ מזו"להקב

 'כוללוי ממנו וגם נתתיו  'כו) בערתי טו-כו, יגבביעור מעשר (

ואמר  ',כווברך מן השמים השקיפה  ויתני, לכןעשיתי ככל אשר צ

                                                 

 ]יא[

ֶהי דכתיב " ",היום הזה"מהו לשון  ,[יא] תוכן דבריו 6 ַהּיֹום ַהֶּזה ה' ֱא

יָת אֹוָתם ְּבָכל ְמַצְּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂש 

ומדוע  ,מהו הסמיכות לפרשת ביעור מעשרות ,ועוד ,"ְלָבְב ּוְבָכל  ַנְפֶׁש

הגר"א בדרך הפשט מבאר על פי שכתב ו כולל כל החוקים והמשפטים.

היום "לכן אמר כאן  ,שספר דברים כולל כל המצוות והחוקים ,בריש דברים

הוא  ,ניהם את משנה תורההיינו בימים הללו שמשה רבינו אמר בפ "הזה

והסמיכות לביעור מעשרות אינו מחמת ביעור  .כולל כל המצוות והחוקים

והוא סיום ספר דברים לפני שמצוה מה  ,אלא הוא פרשה חדשה ,מעשרות

שידעו שכלל בספר זה  ,רבינומשה אמר להם  ,יעשו כשיכנסו לארץ ישראל

  .זה על דרך הפשט ,את כל החוקים והמשפטים

ומדוע מצוה כאן  ,אלה"המהו לשון " ,ל מקום עוד צריך ביאוראלא שמכ

וכבר הזהיר על עשיית המצות בכל לב  ,שך"פלעשותם "בכל לבבך ובכל נ

  .לעיל כמה פעמים

על פי מה שאמרו בתענית (ט, א) שאסור לנסות  ,אבל בדרך צחות יש לפרש

 ,שהבטיחה תורה עשר בשביל שתתעשר ,את הקב"ה אלא במצות מעשר

ובזה מבואר גם מדוע לאחר  .שבדבר זה מותר לנסות את ה' ,רו שםואמ

כי בזה מותר לנסות לה' ולומר  ,ביעור מעשרות מתפלל השקיפה כו'

מלבד מה שפירש  ,שבזכות מצוה זו השקיפה כו' [והוא עוד ביאור בזה

  .בספקא י]

כי מותר  ,שאף על פי שאמרת לה' השקיפה כו' ,ועל זה אומר משה רבינו

מעשר לשם מצוה ולא כדי מוטב שתתן  ,קוםמכל מ ,את ה' בזה לנסות

 ,רק כדי לעשות את החוקים ,ללא פניה ונסיון כלללהתעשר, ותעשה המצוה 

מכל מקום  ,ועשר בשביל שתתעשר אף דבזה מותר לנסות ךכר אח

יותר מוטב שתתן בלא שום פניה ונסיון כלל, רק לעשות את 

ה דייקא, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל החוקים האל

  .7זולתי קיום רצון הבורא יתברך ,נפשך בלי מחשבה

  

  ]ב[י

ַוה' ֶהֱאִמיְר ַהּיוֹם ִלְהיוֹת לוֹ ְלַעם ְסֻגָּלה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר  )יט -ח כו, י(

 ֶעְליוֹן ַעל ָּכל ַהּגוִֹים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְלִתְּת   ְוִלְׁשֹמר ָּכל ִמְצוָֹתיו:לָ 

ֶהי ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר   :ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ּוְלִתְפָאֶרת ְוִלְהֹיְת ַעם ָקֹדׁש ַלה' ֱא

  כפל הלשונות בפסוקיםמהו 

לות שהבדיל את המע 8חשיב האמירך היום. ') והיט – יחכו, (

לעשות אותם בלבד  ,דהיינו שזה יהיה כל המטרה ,לכן דקדק לומר "האלה"

בכל לבבך ובכל נפשך בלי , ולכן ציוה כאן "להתעשר ללא שום פניה ונסיון

 ".זולתי קיום רצון הבורא יתברך ,מחשבה
ֶהי ְמַצְּו "- סמיכות הפסוקתמצית דבריו:  7 ַהּיוֹם ַהֶּזה ה' ֱא

ַלֲעׂשוֹת ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת אוָֹתם 

שאף על  ,לומר ,לפרשת ביעור מעשרות -" ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל  ַנְפֶׁש

ולכן מתפלל לאחר נתינתו  ,י שמותר לנסות את ה' במעשרפ

לא ראוי לתת מעשר כדי להתעשר, אלא  ,מכל מקום ,השקיפה כו'

  אלא בכלל לבבך ובכל נפשך. ,ללא פניה ונסיוןמעשר העיקר לתת 

  

 ]בי[

בין מה  ,"מור כל מצוותיושלו"מילים שהפסיק ב מהוא.  :דבריותוכן  8

עם סגולה,  :נותכפל הלשוב. מהו  שיהיו עם סגולה ולתת עליון כו'. שאמר

  כאן.למה הקשר של עם קדוש  ג. תהלה, לשם, לתפארת.עליון, 

מה שאין  ,המצוות "כל" את מורשלראל שילשנתן דעם סגולה הוא  ,ומבאר

 ,)סנהדרים נח, ב(שגוי ששבת חייב מיתה  ,כן גוי אסור לשמור כל המצוות

עם סגולה ולכן סמך לזה  .)סנהדרין נט, א(וגוי שלמד תורה חייב מיתה 

כל כי שבת שקולה כנגד  ,וגם רמז דוקא לשבת ולתורה .לשמור כל המצוות

התורה  דוולימ )ועוד ירושלמי ברכות א, השמות רבה כה, יב. (המצוות 

  .)א, א(פאה,  שקול כנגד כל המצוות

ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ִּכי ִהוא  )ו ,ד(. [כמו שאמרו פירוש בחכמה ,להלתה

ֵאת ָּכל ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוָאְמרּו ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון 
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כמו שאמרו זהו ותיו, מצ כללשמור ו ,'כוישראל ורומם אותם 

השבת ואסור לשמור (סנהדרין נח, ב) בן נח ששבת חייב מיתה, 

 ירושלמי ברכות א, השמות רבה כה, יב. ששקולה ככל המצות (

א)  וכן בן נח שלמד תורה חייב מיתה (סנהדרין נט, ,)ועוד

רק לישראל נתן לשמור כל  ,ששקולה כנגד כולם (פאה א, א)

  .ותיומצ

  ]המשך - [יג 

כו' ולתתך עליון  ,ותמצהוא בתורה ו ',כולהיות לו לעם סגולה 

ובנימוס וסדר  פירוש בחכמה ובעושר ,לה ולשם ולתפארתלתה

ם ולבלי לעשות הוא לבלי התערב בגוי ,ולהיותך עם קדוש ,נאה

כי בשעה  ,, רק מופרש ומובדל בקדושה ובטהרהכמעשיהם

שהמה בשפלות בעונותינו הרבים, רוצים למצא חן בעיני עמי 

רין לט, ב), ויש אשר הארצות, וכמקולקלין שבהם עשית (סנהד

ועליון, יהיו עם  'כוהלה לא כן בשעה שיהיו לת ,יתחתנו עמהם

   .9מופרש ומובדל קדוש

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

 .בעושר ,ולשםעה, א] ועיין שבת  ,ָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזהַרק ַעם ָחָכם וְ 

דהיינו שהפסוק [והקדים לתתך עליון,  .בנימוס וסדר נאה ,ולתפארת

על ידי  ,ולתתך עליון בשאר דברים ,מחחלק בין סגולה מחמת כל המצוות

יכולים  ,עליוניםם שכיון שה ,ידי זה יהיו עם קדושועל  .]חכמה עושר ונימוס

כי בשעה שהמה בשפלות " ,להיות מופרשים ומובדלים מן הגויים

בעונותינו הרבים, רוצים למצא חן בעיני עמי הארצות, וכמקולקלין שבהם 

לא כן בשעה שיהיו  ,רין לט, ב), ויש אשר יתחתנו עמהםעשית (סנהד

 ."מופרש ומובדל ועליון, יהיו עם קדוש 'כוהלה לת

אפילו שבת  ,ששומר כל המצוות - עם סגולה :דבריותמצית  9

 - לתהלהדהיינו  ,בשאר דברים - ועליון .ותורה שאסור לגוי

 ,דושיהיו עם קבנימוס. ואז  - תבעושר, לתפאר -בחכמה, לשם 

  ., ולא יתערבו בהםהאומות שאינם צריכים למצוא חן בעיני

  

 ]גי[


