
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קיך בידך ושבית שביו" )כא, י(ונתנו ה' אל "כי תצא למלחמה על איביך                    
 היצר הרע. –המאבק התמידי הנטוש בין האדם ובין אויבו הניצחי  הכתוב מדבר כאן על                           
הרי אמרו חז"ל )קדושין ל(: "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ויום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו                            

לכבוש את היצר הרע, ואם כן הרי  עלול לא  היה יכול לו". ומשמע איפא שבדרך  הטבע  קשה מאוד                           .
אם אך תתחיל לנהל את  –דבר זה לרפות את ידי האדם מללחום בו, לכן אמרה התורה: "כי תצא למלחמה על איביך" 

 (תורת משה)מן השמים יסייעוך לנצח, ש"הבא לטהר מסייעין אותו"...     –המלחמה, כבר תהיה בטוח ש"ונתנו ה' אלקיך בידך" 
 

 ך לאשה" )כא, יא("ולקחת ל
 "לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע" )רש"י(.

 לכאורה המילים של רש"י "לא" ו"אלא" נראות כמיותרות, שהרי די היה לומר "דברה תורה כנגד יצר הרע" ?
 אלא, חז"ל מספרים )יבמות ס"ג(, על רב שאשתו הייתה מצערתו ושאלוהו תלמידיו מדוע איננו מרחיקה מעליו ? אמר להם:

 "דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא". נמצינו למדים שעיקר זכות האשה היא בגידול הבנים וההצלה מחטא.
סופה להעמיד לבעלה בן סורר ומורה, וממילא אין לה את זכות גידול  –ואילו יפת תואר, הלא כנזכר ברש"י בפסוק שלפנינו 

     שיפת תואר יש לה רק את –רש"י: "לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע"  הבנים, אלא רק זכות ההצלה מהחטא, לכן אמר
 )תפארת יהונתן(                                            זכות ההצלה מהיצר הרע, אבל לא של גידול הבנים...                  .

 "ויפדך ה' אלקיך משם" )כד, יח(  

 גאב״ד זצוק״ל, לשעבר יחזקאל אברהמסקיר "יפר הגס
 נכלא ברוסיה הוא , שבחודש אלול התר״צואח"כ בלונדון סלוצק

 אותו לחמש שנות ודנו יקים ב׳עון׳ פעילות דתית,בעל ידי הבולש

חיים עוזר ם מחוץ למדינה ובמיוחד הג״ר יעבודת פרך בסיביר, ידידו מאסר
בשתדלנות ובהפעלת לחצים דיפלומטיים לשחרר  זצוק״ל מוילנא, התעסקוודזינסקי רג

ונרדף, עד  אאותו, אך המאמצים לא הועילו וקרוב לארבע עשרה חודשים הוא היה כלו
עליו להיות ׳מגורש׳  'נגזר'שבערב יום הכיפורים התרצ״ב באו לפתע ובישרוהו שהוא חופשי ו

 ...מחוץ לרוסיה תוך חודש
, עלה שבלטביה לריגהשברוסיה ממוסקבה נמלט רבי יחזקאל עצרה הרכבת בה כאשר 

 בדמעות גיל וסיפר לו רוואנפל על צהי"ד,  אלחנן ווסרמןרבי הגאון הקדוש ראשון לקרון 

הזה סיפר שוב על המופת  .ושחרורענין זי"ע ב החפץ חייםרבו בעל הראה שמופת גמור על 
ני ישיבתו בטבת יבא לאנגליה בעניורבי אלחנן עבר רבי יחזקאל ללונדון אשר כרבי אלחנן 

בא לרציף הרכבת לקבל את פניו, תוך כדי עמידתם בתחנה עסקו הפעם רבי יחזקאל  ,התרצ״ו
 .לרבי יחזקאלזאת חזר רבי אלחנן וסיפר ואז  ,בדברי תורה ודיברו אודות החפץ חיים

עם החפץ חיים במעונו והם רבי אלחנן ישב  התרצ"ב הנ"ל,בערב יום כיפור ומה המופת ? 
ר לדיבוריו שממה שעסקו בלימוד ובלי שום קהחפץ חיים למדו תורה יחד, לפתע הפסיק 

״לא עלתה בידי הבולשביקים מאומה, לא עלתה  -הכריז ושילש בצהלה ובמועל יד  ,הקודמים
בעל כרחם נאלצו לשחרר ובידי הבולשביקים מאומה, לא עלתה בידי הבולשביקים מאומה, 

האורלוגין וכיון את רבי אלחנן הציץ בשעון  .ושקע בלימודאחר כך שב  ..את הרב דסלוצק״.
 .והיה הדבר לפלא !! השעה, ולאחר מכן התברר שבאותה שעה השתחרר רבי יחזקאל

ששמעוהו מפי רבי יחזקאל בעת  ,את הסיפור סיפרו תלמידי ישיבת סלבודקה בבני ברק
 .בערב יום כיפור כמנהגו בכל שנהשלו שסיפר על פרשת המאסר והשחרור 

מוסיף שרבי אלחנן סיפר לאביו עוד, שבכל תקופת  ,הרמ״ע אברהמסקי, בנו של רבי יחזקאל
פרקי תהילים לשחרורו, ואילו  5שחרית תפילת מאסרו התפלל החפץ חיים בכל יום אחרי 

 ...לא אמר כלל תהילים אחרי התפילהשבו שוחרר באותו יום 

 הרא"ש 

 והראש...
 
 

הגר״ח קניבסקי  נכנס אל יהודי
בנו הקטן  עבור ברכה ביקשושליט"א 

שחלה במחלה הנוראה, הרב שאל היכן 
בראש, שפגעה המחלה והאב השיב 

 אבהרהר הרב זמן מועט ואחר כך אמר ל
שילמד את הגמרא עם פירוש הרא״ש 
ויהיה בעז״ה רפואה, האברך הקפיד על 

 .כך והילד הבריא במהרה
חלפה תקופה ושוב היה חשש שהמחלה 
חזרה ונקבע תור לבדיקה בבית החולים, 
יום לפני הבדיקה נכנס האב לרב שנית 

 .וביקש שוב ברכה
הרב שאל את האב האם הוא ממשיך 
ומקפיד על לימוד הרא״ש, והאב ענה 
שכן, ״אם כן״ ענה הרב, ״אין לך מה 

הילד בריא״, למחרת ניגשו  ,לחשוש
 והן העלו שהילד  האב והבן לבדיקות

 ...בריא לחלוטין.
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 ו."התשעיד' אלול , 157ן גליו ,בס"ד
 .מפטירין "רני עקרה"

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

ב"ר משה  הג"רנפטר  טו' אלול הש"ב/גביום  //מבאגדד, בעל 'בן איש חי' ועוד. זצ"ל , נפטר רבינו יוסף חיים ב"ר אליהו יג' אלול התרס"טביום 
 מוילנא, בעל ה'מרחשת'.זצ"ל , נפטר הג"ר חנוך העניך ב"ר שמחה ראובן אייגש טו' אלול התש"אביום  //. זצ"ל אלשקארהמהר"ם  ,יצחק

  כי תצא פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 המלחמה ביצר ושמירת הפה                        
                                             

     ביציאהפרשת כי תצא פותחת                                              
יפת    אשת   ובלקיחת   למלחמה                             .
 בשביה. תואר                             .

פרשה זו  ניישיש לרמוז את כל עני רבותינוידוע מ
, "כי תצא למלחמה על בחודש אלול ובמלחמת היצר

"ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית הרע, אזי יצר  -איביך" 
 אלול. כן ה"ירח ימים" רומז לחודש, ושביו"

לקחת ו"בהקשר זה אפשר להוסיף שראשי תיבות של 
 '.אלולהוא ' שה" )כא, יא(לאך ל

מלחמת היצר אפשר ללמוד  יןשלושה דברים בעני
 מפרשתינו:

שעומק משמעות  ,זי"ע היה אומר הבעל שם טוב א(
צא למלחמה וה"ושבית שביו", היינו שכאשר אדם י

ממנו עליו לשבות שבי  ,בו אבקונהרע  יצרב תמידיתה
כיצד לנהל את המלחמה, ובאותה  מהיצרולקחת וללמוד 

משתמש בה כדי  יצרמידה של זריזות ועקשנות שה
 ..כנגדו. ישתמש האדם לשבות את האדם ולהחטיאו,

תורת משה הבאנו ב'מתוך הפרשה' את דברי ה ב(
יכולת לבד אין  לאדםשעל אף התורה רומזת שש

י שכשיצא למלחמה עליו, אזי ודאי להתגבר על יצרו, הר
 " וכו'."ונתנו ה' אלקיך בידךינצחו שהוא 

שכאשר חששה  ,עניינה של אשת יפת תואר מלמד ג(
 ,ד בנסיוןלא יהיה מסוגל לעמופשוט התורה שהאדם 

כשלא נתנה  ,, ומשכךנתנה לו דרך של הכשר היא
התורה דרך הכשר, ברור שזה משום שידעה שהאדם 

 מסוגל לעמוד בנסיון, ועליו להתחזק ולהילחם ביצרו.
אולם , כל השנה ונדרשת יומיומיתהמלחמה ביצר היא 

דיקדוק יתר  של התעוררות מיוחדת ושל אלול הוא זמן
 בתשובההאדם ישוב כשו לקראת הימים הקדושים,

גזר דין של זכות, ויקיים את תורת ה' יזכה לשלימה 
 ...פרשתינו "למען ייטב לך והארכת ימים" )כב, ז(וכלשון 

∞◆∞◆∞ 

עניין נוסף בפרשה שגם הוא מתקשר לחודש אלול, הוא 
מוצא שפתיך כתוב "עניין שמירת מוצא הפה והנדרים, וכ

 .ועשית כאשר דיברת" )כג, כד( תשמור
, להיתקן גם אלולבחודש  נדרים התרת נהגו לעשותו

 .נין זה לפני יום הדיןבע
 ודבר ליח א״ל :על הפסוק כתב התורה על הש״ךורבינו 

 מכאןו ,'אלול' תיבות סופי , שאלוט( ל, )במדבר "...לככ
 .זה בחודש נדרים התרת לעשות סמך

יש ציווי: "ועשית מעקה לגגך" )כב, ח(,  בפרשתינו
שראשי תיבות  -אמר על כך בעל התולדות אדם 

עבירה, מוחו משים קרה ביערהורי ה'מעקה' הם: 
של אדם הוא המקום הגבוה ביותר בגופו והוא 

 נקרא 'גג' ועליו לשומרו מהרהורי עבירה...

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

         ם צריך האדם לייחד הא ?                                  
ול             , או יכנעלים מיוחדות לשבת                              .
 להשתמש בשבת בנעלי חול ?                              .

 
 הגר"ע יוסףבמענה לשאלה, השיב והסיק מרן  !

)חזו"ע ב, עמ' כז(, שאין צורך לייחד נעלים לשבת, 
 ורק ראוי למשחן ולצחצחן יפה לכבוד שבת.

והמתחסד לייחד נעלים מיוחדות לשבת, תבוא 
 עליו ברכה.
 הבן איש חיובה, הביא גם כן שאף בעל ובתוך התש

נשאל בזה )ברב פעלים ד' או"ח יג'(, והשיב 
שהסברא מחייבת שאין המנעל בכלל המלבושים 

 והבגדים שחייב אדם להחליף לכבוד שבת, ע"ש.

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 יעקב פראנק -פרק קט   
 

 בגלל שיעקב פראנק חי בקרב יהודי
 חצי יובל שנים, הייתה התנהגותו תורכיה

דינו, חבש לראשו כאחד הספרדים, הוא דיבר ברבים בשפת הלא
תרבוש תורכי וכינה את עצמו 'פראנק', דהיינו 'פרענק' )ספרדי(. הוא 
ניצל את תמימות הבריות שהיו סבורים שרק בידי הספרדים מצויות 
האמיתות הקבליות, וכי המסורת של האשכנזים פחותה ביחס 

 למסורת הספרדית.
"פ בכל מקום אליו הלך הפיץ יעקב את השמועה שכל מעשיו הם ע

הקבלה והזוהר, באנשי הכת שהתלכדה סביבו דבקו השמות 
 'זוהרישטן' ו'קאבלישטן'.

ספרדי של תפילתם, היו אנשיו  –כדי להגביר את הצביון הקבלי 
מתפללים בשפה הספרדית, הם ייחסו כוונות עמוקות לנוסח תפילתם, 
וכדברי 'ספר שמוש': "אומרים שהוא שמות הקודש עמוקים מאד, 

 זים על שמות הללו".ומחפשים רמ
כל המעשים הללו שעשו הפראנקיסטים בפרהסיא לא נראו עדיין 

הסטיות החמורות שלהם מתורת ו התועבותחשודים במיוחד, את 
ישראל עשו בסתר, הציבור הרחב לא ידע עדיין שחסידי פראנק 

 'משיח'מתפללים אליו כאל התגלותו המחודשת של שבתאי צבי, ה
הובא ב'ספר , שהםתפילת הסתר שלנוסח ב ר"ל. 'אלקים'שהוא 

עם שינויים כדי שלא באריכות  הגר"י עמדין זצוק"ל הדפיסושמוש' וש
 בין היתר: היו אומריםהם  ,לכתוב כפירה

ולא נברא, אנת הוא אלקא ש"ץ,  'בורא'( - "את הוא בכל בודא )
 ,שאתה הוא אלקים ומלך עולם", וכן "בידך אפקיד רוחי ונשמתי

 ..."משיחנו החי
ותיהם, כך תועבותיהם נעלמו מעין הקהל, איש לא העלה כמו תפיל

בדעתו שמאחרי הקבלה והתפילות התרחשו העבירות הגדולות ביותר 
 שנעשו כביכול כדי לתקן את הדרך לביאת המשיח... ,כגילוי עריות

 אולם בתחילת שנת התקט"ז התרחש מפנה בתדמית הכת...
 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

  

 שון ראשון"...אר"  

 של הקרובותלמידו  ידידו

 נתי ד"עו, זצוק"לנתן בוקובזה  הרבמורינו 

 :מספר , מגבעת שמואל,זנד
 היה הוא: שונות בבעיות מוקף שהיה אדם אלי פנה"

 זאת ומלבד, פרנסה בעיות לו היו, גירושין בהליכי
 .טוב היה לא אביו של הבריאותי מצבו

 התקיימה והיאזי"ע  הרב עם פגישה לו תיאמתי
 פנים בסבר כרגיל אותו קיבל הרב בלילה. מאוחר

 בו פתק להוציא רצה כשהוא אך, ובשמחה יפות

 וכבר שהיות הרב ביקש ממנו, בעיותיו כלאת  כתב
 לו יענה אם לו סלחיש, עייף והוא מאוד מאוחר

 !בפתק  שיסתכל בלימ
, כסדרם הנושאים כל על ענה הרב, הרבה לתדהמתו

 ! אחרון ואחרון, ראשון ראשון

, ובמשך הרב אותו אדם הפך לאחד מגדולי חסידי
 פעמים ושל החסד השנים עזר למוסדות ולמפעלי

 ".ספור אין
 

 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


