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 כי תצא למלחמה ונתנו ה' בידך, ושבית שביו, וראית בשביו אשת יפת תאר

ונתנו ה' אלוקיך שואל מדוע כתוב "המשך חכמה 
", הרי אם לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, אז גם בידך

אם שבינו שבי בלי לנצח במלחמה אלא נשארנו במצב שווה 
יפת צריך להיות את ההיתר של אשת גם כן , ובלי הכרעה

 ???תואר
 

שוב, שכל ההיתר שהתורה מגלה לנו כאן תנאי ח ותירץ
נצחנו באופן מושלם להתחתן עם השבויה זה רק כש

", שאין ביד השונאים ונתנו ה' אלוקיך בידךבמלחמה "
ואפילו לא שבוי יהודי אחד, כי אם אין לנו ניצחון מושלם 

, אזי אסור לנו להתחתן עם ויש ביד שונאינו שבוי יהודי
פת תואר, כי היא אמורה לשמש כקלף בהחלפת שבויים י

 כמקובל אחרי מלחמות.

כשיש רק מדובר  כל ההיתראם בואו חשבון!!! , ובעצם
שאין אפילו שבוי יהודי אחד, זאת אומרת  - ניצחון מושלם

שעם ישראל צדיקים גמורים בשיא השלימות בלי שום 
 חד!!!שאפילו אין שבוי א , שלכן ניצחו בצורה מושלמתפגם

 

יצר הרע ר כזה ועל צדיקים כאלו עדיין יש זאת על דו ובכל
מוטב יקחנה הבוער כאש עד כדי כך שהתורה אומרת "

 "!!בהיתר מאשר יקחנה באיסור
 

הדברים אמורים גם אצל צדיקים האמת ש יהוז ואכן
בדור של צדיקים וקדושים, כי יש מצבים שהיצר וגמורים 

עד כדי כך שהתורה  קשה מאוד לשלוט בו,והרע מתפרע 
מתירה איסור כביכול, בכדי שהצדיק לא יקרוס בעבירה.

 

ח להחטיא אין אדם שיכול לטעון אני מוגן מהיצר הרע!!! היצר מוצא נקודות חולשה וזמני חולשה, ומכה בכל הכו ולכן
 דשים!!! ואל תיכנס למצבים שיהיה קשה לך מאוד לצאת מהם בשלום!!!אותך גם אם אתה קודש הק

 

 כי תצא למלחמה, וראית בשביו אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה

וחוסר בהירות, שכתוב בפסוק  כאן לכאורה כפילות יש
", ולקחת לך לאשההראשון המדבר על שעת המלחמה "

 ואת אביה את ובכתה בביתך וישבהובהמשך שוב כתוב "
 לך יתהיוה - ובעלתה אליה תבוא כן ואחר ימים ירח אמה

רט, ואם , וזה רק לאחר חודש וכל התהליך המפו"לאשה
 שה במלחמה???כן, במה לקחת אותה לך לא

 

יש לשאול, שמצד אחד התורה מתירה ומצד שני  ועוד
 ה למנוע אותנו מהיתר זה, ולמה???התורה מנס

 

 ובעוצמהאם אכן היצר בוער במלחמה עד כדי כך  ובעצם
 ,בעבירה איסור בכדי שלא ניכשל התירבורא עולם אפילו ש
מדוע צריך עיון , אם כן בו נו לעמודיזה מעל כחות ניסיון כי

 מיד??? התורה לא מתירה את האיסור
 

, מובא בירושלמי כדעתווכן  "בבקידושין כלדעת רש"י  בפרטו
עליו שביאה ראשונה אסורה אפילו במלחמה, אלא 

 30להכניסה למחנה ישראל ולביתו, ורק אחרי תקופה של 
ם לו אותה, וכי היצר מסכים להמתין כל כך יום אזי מתירי

 הרבה זמן???
 

ראשונים שביאה ראשונה הושאר  םתבינו רלדעת  ואפילו
יום כי היצר בוער במלחמה, מכל מקום  30מותרת גם לפני 

 וכפיבפשטות לרוב הדעות במלחמה עצמה אסור, 
 אסור במלחמהמפורש, שבכתב  א"קידושין כשהרמב"ן 

 בך יראה ולא" ככתוב אסור, חנהבמ שהם זמן כלואפי' 

 ביאההתירה לו התורה  לביתו משהביאהרק ו "דבר ערות
 .גירותה קודם גם ראשונה

 

 שנאמר במלחמה ילחצנה שלא הרמב"םדעת  והביא
, יבעול כ"אחרק ו פנוי למקום יכניסהש "והבאתה"

דבריו שיכניסה לביתו ולא סתם מקום פנוי, עי'  ומפרשים
 ועוד מפרשים. פנ"י

 

ללמדנו עד כמה חמור בעת מלחמה לתת ניצחון ליצר  אלא
הרע, ואפילו ניצחון בהיתר התורה לא תיתן ליצר הרע 

ראה בך ערוות דבר ושב בזמן מלחמה, וכמו שכתוב "
", אבל היות והיצר בוער מצאה התורה דרך ריךמאח

" זה אחר כךולדעת רש"י " ,"אחר כךופתרון לדבר, והוא "
 וכפיזה מספיק להרגיע את היצר הרע, יום, עדיין  30אחרי 

 "!!פת בסלומסביר, כי היצר נרגע כש" שתוספות
 

י מה שכתוב שבמלחמה תיקח כל פנים, לדעת רש" על
שה, זה לא לקיחה של ביאה, וגם לא בטוח אותה לא

גם יום ו 30של  המתנה ותהליךשתיקח אותה בסוף, כי יש 
א תתחתן מאס בה ולתגירות ורבים הסיכויים שתהליך של 

  .איתה
 

יצר הרע הבוער במלחמה אנחנו משתיקים את הזאת  בכל
שה זו שלי היא, ואתחתן ואומרים לו אשיש לנו פת בסלינו, 

כל  ", לאחרלאחר כךאיתה, רק נדחה את ביצוע הלקיחה "
 התהליך. ולאחר כליום  30 ה

 

 המשך -אחר כך!!!!   , "חכהיצר הרע: "
 

דרך לחיים, וכפי שכתבתי  ", זה בעצםאחר כך" והמושג
 הואונח,  של סבא היה חנוךעל חנוך, ש בראשיתבפרשת 

שנה,  365 בגיל - צעיר בגילהיה צדיק אבל הוא נפטר 
 זה היה ממש צעיר. שחיו קרוב לאלף שנה זמנםל יחסיתש
 

שבורא  ", וכפי שכתב רש"י, כי לקח אותו אלוקיםואיננו"
ן בורא עולם לכ להתקלקל,של חנוך  שבדעתו ידעעולם 

 השאלה ממתי ונשאלת לקח אותו לפני שיתקלקל!!!
 להתקלקל, בבחירה, אם אדם רוצה מתערב הקב"ה

 שיתקלקל????
 

 איומים, ורצה יצרים היו חנוך, שייתכן שלותרצנו
בגבורתו ובהחלטה  הוא , רקמתחילת חייוכבר  להתקלקל

 שםחכמה, דחה את יצרו ודחה את סיפוקיו של היצר, ו
: אתה רוצה שאעשה עבירות, לו ואמר ,הרע יצרל מסגרת
עשה כל עבירה שתרצה כפי שתרצה להפיל אותי, אני א

 365צדיק  אני בלבד הזו בתקופהאבל חכה, עוד מעט!!! 
ותיקון לא  ,יום כל עבור שנה החמה, ימות 365 כנגדשנים 

 .כולו העולם כל עבוררק על עצמי אלא גם 
 

 לכל השנה ימות כל תיקון העצום והתוכן המסגרת בכוח ואכן

, וייתכן שלכן הרע היצר על להתגבר , הצליחלשנה יום העולם
 .חינוך לשוןשזה  –" חנוך" נקרא בשם
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 יום 40 עכשיו ,הצלחתי חוטא, ותתקדם יותר ותחליט לא מסגרת!! שבוע נכון!! אבל תעצור, ושים יצרים, , שישללמדנו
 אלא אני מתקןאת עצמי לא רק מתקן  אני הקבלה, ותגיד, כן את !! וגם תעצים!כנגד יצירת הוולדיום  40 –אני לא חוטא 

 מסגרת, "חנוך"!!  נשים ונתחזק כמו השם, חזק להתגבר, ובעזרת תצליח אתה העולם!! כי ככה כלאת עצמי לזכות 
ולהצליח בתוכנית  לנו להתגבר שבשמים עזור יקר אבא אותך אוהבים באמת ונתפלל לריבונו של עולם, ונאמר לו: אנחנו

וגם לאחר התוכנית, אמן ואמן.

כי יהיה לאיש בן סורר ומורה –וראית בשביו אשת יפת תאר 

 בקש ,רב אמר יהודה רב אמרכותבת:  "זסנהדרין ק הגמרא
 הארכי חושי לקראתו והנה ,זרה עבודה לעבודהמלך  דוד

 מלך יאמרו :לדוד לו אמר ,ראשו על ואדמה כתנתו קרוע
: אנשים לו ענה ??? זרה עבודה יעבוד שכמותך צדיק גדול

 ,בנו יהרגנו )צדיק וקדוש( שכמותי מלךיגידו איך ייתכן ש
 שמים שם יתחלל ולא זרה עבודה עבודאשאני  מוטב

, שאנשים יגידו מגיע לו למות כי עשה עבירה בפרהסיא
 חמורה!!

 

 דוד, ענה לו ??תואר יפת חושי: למה התחתנת עם לו אמר
 לאאיך  :לו אמר ,תואר יפתתירה להתחתן עם כי התורה ה

 כיכתוב בתורה " שאחרי פרשת יפת תאר ,סמוכים דרשת
", ודורשים מהסמיכות של ומורה סורר בן לאיש יהיה

 סורר בן לו יש תואר יפת המתחתן עם כלהעניינים, ש
 !!!ומורה

 

 -ואתה דוד גרמת לכך שיש לך בן סורה ומורה  והיות
יצליח, הוא רוג אותך, לכן גם אם שרוצה להבנך אבשלום 

בן הלא יהיה מזה חילול ה', שאנשים ידעו שזה באשמת 
 ן דוד שמע וקיבל את דברי חושי.סורה ומורה!!! ואכ

 

השאלת, והרי מהפסוקים של יפת תואר לבד,  ונשאלת
א יקחו כבר אפשר ללמוד שהתורה מעדיפה שיתגברו ול

 במראה להתכער ולהתנבליפת תאר, שהרי היא צריכה 
בכדי שעד אז ייתכן וכבר ימאס בה ולא  ,ימים 30ולבכות 

יחפוץ בה, ואם כך התורה מנסה להרחיק אותנו מהיתר 
 התחתן עם יפת תואר???זאת זה, מדוע דוד המלך בכל 

   

שדוד המלך, חשב שהיות והוא מלך שיוצא תמיד  וייתכן
למלך )ולא דווקא לו עם למלחמות, הרי אם אכן בראש ה

יצר יהיה כי דוד המלך היה קודש הקדשים(  -אישי  באופן
הרע במלחמה בגלל היפת תואר, והוא ישתמש בהיתר של 
התורה, שיתאפק ולא יעשה עבירה במלחמה, אם אכן בכל 

יום הוא בסוף ימאס בה ולא  30פעם אחרי התהליך של ה
יתחתן עם יפת תואר, אזי היצר הרע מסוגל במלחמה 

  !!!עכשיו הבאה לבוא ולומר לו חטא
 

תורה שידחה את היצר לאחר השל היתר הלא יעזור  ואז
היצר יטען כנגדו הרי אתה יודע שאחרי המלחמה, כי 

כפי שוויתרת בפעם הראשונה,  ,המלחמה לא תעשה זאת
יה ערוות דבר וחלילה זה עלול לגרום שבמלחמה עצמה יה

 ושב מאחוריך חלילה.
 

ך לא חשש על לומר שדוד המלוהרבה יותר מעדיף  ועדיף
דבוק בבורא יתברך בלי  ,כי הוא היה קדוש וטהור ,עצמו

כלפי אחרים דאג דוד המלך  אלא, דורנושום השגות לבני 
רצה להצילם מעוון ש ,שהיו רגילים לצאת איתו למלחמה

, ושלא יסכנו את עם ישראל בטומאה באמצע המלחמה
מו ולכן השתמש בהיתר התורה אפילו שזה כ במלחמה,

 ולא לכתחילה.בדיעבד 
 

היית לומד  ,סמוכיםעל זה טען חושי, אם היית דורש  אבל
להתגבר  צריכים ולכןשמיפת תואר יוצא בן סורר ומורה, 

על היצר הרע ולא לקחת את היפת תואר אפילו שהתורה 
 .התירה

 

שהיצר הרע במלחמה בוער כאש, בכל זאת חושי  ולמרות
ומורה, וגם  טען לדוד המלך, שהצער הגדול שיש מבן סורה

הצער שעל ההורים למוסרו למיתת בית דין, תמונה קשה 
על שזו, על בן אדם לראות מול עיניו בעת התגברות היצר, 

ידי עוצמת צער התוצאה החמורה של בן סורה ומורה, זה 
לגבור ולכבות את אש התאווה של היצר הרע  שיעזורהכוח 

 במלחמה.
 

לאו ם שיש , על דעת הרמב"בפרשת שופטיםשטענו  כפי
ושאלנו, איך באמת  ,לכל אחד שמפחד להילחם במלחמה

אפשר לדרוש מבן אדם לא לפחד!!! הרי יש אנשים שהפחד 
ל זה, אז טבוע בהם עמוק, עד כדי כך שאין להם שליטה ע

 מה תביעת התורה עליו???
 

לא תמיד  , שאכן"פחד מגרש פחד"ש, לתרץוכתבנו 
ד, כי יש אנשים זה לא מפחי אפשר לומר לאדם אל תפחד,

 .שזה לא עובד עליהם
 

 מלחמה זהאתה צודק שאתה מפחד כי  ,נגיד לו אלא
מפחיד, אבל דע לך שיש דבר הרבה יותר דבר באמת 

מפחיד!! ונמלא אותו בפחד גדול ועצום מבורא עולם 
איומה העונש על עבירה היא נסביר לו שו ,שאוסר לפחד

חלף לפחד הפחד מהמלחמה יתועלולה להיות נצחית, כך ש
מוות במלחמה הגדולה שהיא העצום מבורא עולם ומ

הפחד הקטן  את ויגרש מלחמת היצר, וזה ישתלט
 מהמלחמה הקטנה.

 

התלמידי חכמים באשדוד הוסיף לי  מגדוליאחד ו
בשערי ברבינו יונה שהיסוד שכתבתי, בעצם כתוב בתמצית 

 ממני הרחיקה - מפחדך אנחתי" ,"דתשובה שער א' י
 ממני הרחיקה - בעבודתך ידי מקוצר גתידא, האנחות

  הדאגות".
 

בבא בתרא י' ברי הגמרא אפשר ללמוד מד לרעיון זה והיסוד

 רוח ,מחתכו ברזל - קשה הר בעולם: נבראו קשים דברים י', ע"א
 ,מפיגו יין - קשה פחד ,שוברו פחד - קשה גוף ,סובלו גוף - קשה

 מן מצלת דקהוצ מכולם קשה ומיתה ,מפכחתו שינה - קשה יין
."כוח מגרש כוח"  .המיתה

 

כשהיצר בוער, לא תמיד שייך להתעלם ולהגיד אין אש ושום דבר לא בוער, כי לפעמים ההתעלמות בשעת ניסיון ש ,ללמדנו
אלא עליך להסיט את האש מאש של תאווה לאש  היה לך שליטה עליה!!!תכשיש אש תביא לפיצוץ, ולתבערה עצומה שלא 

בטעם תיזכר סיון יבשעת נ .קאשמעגו, תבלין זה טעם "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבליןוב בגמרא "שכת כפיקודש, 
 של החידושים שהתלהבת מהם, וככה זה ישקיט את תאוות ליבך הסוער. בתענוגו יתשהכי נהנ בריתחא דאורייתא

 

ף נועם שבת", או "קה ריבון ירת "קה אכסושל עונג וקדושת השבת, תיזכר בתענוג ובדבקות כגון שלמשל תיזכר בתענוג  או
סיון תיזכר בתענוג הכי רוחני יבעת נאו בנעימות שירי שבת וקודש שהלהיבו אותך במיוחד ובדבקות, כי אם  ,למיא"עלם וע

 .לבורא עולם לאבא שבשמים, ככה תוכל בעזר השם להתגברשהייתה לך את ההשתוקקות ותזכור את המתיקות ושהיה לך 
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פעל בדיוק להיפך, תיזכר בצער או הפחד הגדול ביותר שחווית בחייך, או דמיין לעצמך צער עצום כמו דוד , תולפעמים
כוונת  ישתקו ויכבו את אש היצר, ואולי זובן סורה ומורה", ומחשבת הצער או האימה והפחד המלך עם המחשבה על "

ופינו, ובעזרת השם נזכה לשמחה של מצווה ל געפחד שוברו", שבפחד נשבור את היצר המשתלט  -הגמרא, "גוף קשה 
 שמחת הניצחון!!

   

 המשך –וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה 

יום היפת תואר מנבלת את  30, שבכל ההרמב"ן כתב
נגד יצר הרע  תחבולה יהווזעצמה ונוהגת במנהגי אבילות, 

הבוער באדם, שימחיש לעצמו את יום המיתה, ואולי זה 
דם שלא ילך אחר יצרו הרע, ולא יגרום לעורר את הא

 יתחתן עם היפת תואר.
 

)וגם על ראיה גדולה לנכתב קודם, שעל ידי צער ופחד  וזו
כפי המעשה שמסופר בגמרא(, "מגעיל ודוחה"  דבר ידי

ונלמד מזה  להתגבר על אש היצר הבוער בקרבנו, אפשר

להמחיש לעצמך דברים מצערים ומפחידים,  שאתה חייב
 דעתך ותתגבר על התאווה.את  בכדי שתסיח

 

", שבכל עת אשרי אדם מפחד תמידעל זה נאמר " ואולי
אש היצר, תתמלא בפחד מכל סוג ותסיח  ךוזמן שבוער ב

 ,שכתבתי כמה פעמים בספר וכמו, דעתך מאש התאווה
שהלכו בעצת יצרם אדם צריך לראות את עצמו כמו אלו 

בושתם ביד, ל עם האזיקיםונפלו בפלילים ונעצרו בפרסום 
ולבושת כל משפחתם, בושה שלעולם לא תימחק!!!

 

 אלא לשמוח ורק לשמוח תמיד אמן ואמן. ,זה לא יהיה לך יותר ממה לפחדפחד  ובשכר
 

כי תצא למלחמה על אויבך, כי יהיה לאיש בן סורה ומורה
 

 אמר ,'וגו בשביה וראית' ווג למלחמה תצא "כי כתוב ?כיצד? עזאי אומר: מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, בן
 בעיניך חן תמצא שלא כדי צפרניה" את ועשתה ראשה את "וגלחה לך אמרתי לך, אותה שהתרתי פי על אף ה"ב הקדוש

 חטא באיש יהיה "כי כך ומתוך ומורה", סורר בן לאיש יהיה "כי אחרי זה כתוב מה כן עשית לא ואם אותה, ותשלח
 ה.עביר גוררת שעבירה הרי מות", משפט

 
 

 כרמך תזרע "לא ויזכה לשדה ויקיים חדש" בית תבנה ל"כי ויזכה צפור" קן יקרא "כי תחלה ?מנין? מצוה גוררת ומצוה
 .פרשה ו' פסקה ד' מדרש רבהמצוה  גוררת מצוה הרי לך" תעשה "גדילים וכן יחדו" ובחמור בשור תחרוש וגם "לא כלאים"

 

באויבים ה להילחם איך יתכן שהמצו השאלה, נשאלת
המלחמה מצוה היא,  והריהופכת לעבירה גוררת עבירה??? 

ה נוספת, והיאך ניכשל אם כן הרי מצוה אמורה לגרור מצו
 בה באשת יפת תואר??

 

תירץ, שבעצם היהודים היו  שו"ת גבעת הלבונה ובספר 
 אמורים להילחם רק בכוח התורה והתפילה.

 

 ה' הניח אשר הגוים ואלה" שופטים ג'בנביא  וכמפורש 
 כל את ידעו לא אשר כל את ,ישראל את בם לנסות

 ללמדם ישראל בני דרות דעת למען כנען, רק מלחמות
 הבא דור", ופרש"י הידעום לא לפנים אשר רק ,מלחמה

 ולא נס בדרך שהיו כנען מלחמות כל את "ידעו לא אשר"
 .בעבורם נלחם היה ה"ב שהקדוש אלא ישראל בגבורת

 

 דעת למען, הניחם לבדו הזה לדבר רק - "דעת למען רק" 
 כי, גורם החטא מה הבאים ישראל בני דורותכל  ולהתבונן

 - "לפנים אשר רק" ,מלחמה ללמדם זקוקים הם עתה
 הללו למלחמות - "ידעום לא" ,'ה את לשרת עומדים שהיו

 .להם נצרכו ולא, וטכסיסיהם
 

אם תקום עלי מלחמה בזאת אני מפרש " ובכך הוא
 " בכוח התורה הקדושה.בזאת התורהינו "" דהיבוטח

 

יש בזה רק  כשנלחמים בדרך נס ולא בדרך הטבע, ואכן
שנאמר עבירה גוררת  ומהה ואין כאן עבירה כלל, מצו

שהחטאים גרמו וכדברי רש"י בנביא עבירה, זה לאחר שחטאנו 
 י מלחמה שיסודההוזשעלינו להילחם בדרך הטבע, 

יפת תואר ובן סורה  , לכן היא גוררת לעבירה שלמחטא
 ומורה.

 

בוודאי כל יהודי שיצא שעדיין לכאורה קשה,  אבל
מחטא בכל זאת למלחמה קיים מצוה, אז למרות שיסודו 

וה כרגע הוא מקיים מצוה והוא חייב לעשות את המצ

שהרי גם לדבריו התורה מדברת כציווי המלך וסנהדרין, 
כפי  במלחמה בדרך הטבע, -כאן על עבירה גוררת עבירה 

אז שנלחמו מתקופת השופטים, וגם בתקופת דוד המלך, 
 למה שייגרר מחמתה לעבירה???

 

ניצחו  והראיה שהם, שמדובר בצדיקים גמורים, ובפרט
 ולכןלעיל, וכפי שכתבנו  שבוי יהודי אחדשיהיה בלי 

אם כן הוא נגרר ה בשלימות, למה מבחינתו עשה מצו
 לעבירה??? 

 

על דרך ממה כזו שהיא לתרץ, שאכן גם במלח ונראה
 .ה גוררתשייך בזה גם עבירה גוררת וגם מצוהטבע, 

 

וזה  ,פסוק י' "גכ הרמב"ןאת הדברים על פי דברי  ונבאר
 יאכלו כי, למלחמה היוצאות המחנות במנהגי ידועלשונו: 

 וכל בניאוף אפילו יתבוששו ולא ויחמסו יגזלו, תועבה כל
 וחמה זריותאכ יתלבש ,בטבעו אדם בבני הישר, נבלה

 ונשמרת", הכתוב בו הזהיר כן ועל ,אויב על מחנה כצאת
  ".רע דבר מכל

 

רק בגלל שבמלחמה בדרך הטבע האדם בא לשפוך  ואכן
בו אכזריות וחייתיות, לכן התירה  ותדם ולהרוג, ומתלבש

  .תורה יפת תואר, שלא יקחנה באיסור כחיה
 

 ותמתלבשזה ניסיון על ניסיון, ניסיון ראשון שגם כש אבל
עליו אכזריות וחייתיות שזה ניסיון קשה מאוד, בכל זאת 
לשלוט ולהישמר מכל רע, וגם ניסיון גורר ניסיון של אשת 
יפת תואר, שיתגבר ולא יתחתן בה, אלא ימאס בה מיד או 

ובפרט לדעת רש"י שאפילו ביאה ראשונה בעת שמתנבלת בביתו, 
 יום. 30לא יעשה קודם גירותה וספירת 

 

מצוה וכאמור, רק היא מלחמה בדרך הטבע גם  מנםוא
מחמת העבירות נאלצים אנו להילחם בדרך הטבע שמביא 
אותנו ומכניס אותנו לניסיונות, אבל אם אכן נתגבר על 
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רת רהיה עבירה גותהניסיונות הקשים, אזי לא רק שלא 
 עבירה, אלא יהיה היפך הדברים.

כל נשמרת מכי גוררת מצוה,  מצוה תהיהזו  השמלחמ
כחיית השדה כשאר להיות  הפכת עצמךשלא  - דבר רע

זכה לגבורה במלחמה הגדולה מלחמת תהלוחמים, וגם 
 .שנתגבר על ניסיון אשת יפת תוארהיצר 

 

שנחזור  ואהבת לרעך כמוך,זכה למצוות ת וממילא
מהמלחמה לאשת חיל שבבית ביראת שמים ושלום בית 

ק אהובה כי היה לו שנואה בבית אלא אך ורתמחוזק, ולא 
 התגבר על יצרו!! 

 

ה את בניו אחריו ושמרו דרך ה'", ב"למען יצוזכה ת וגם
ואינם זוללים וסובאים,  בנים השומעים בקולםשיהיו לו 

תפארת אלא ילדים צדיקים שסופם לתפארת המשפחה ו
 ., כי ראו דוגמא חיובית מאביהם הצדיקכל עם ישראל

 

ה, על כן את היות ומצוה זו באה מתוך ניסיון קש רק
המושג מצוה גוררת מצוה הביאה התורה בהמשך במצוות 

 יסיון וסכנה, כמו שילוח הקן וכו'.שאין בהם כניסה לנ
 

כמו שהוכחנו בעבר שאם ועדיף לא להיכנס לניסיונות,  כי
' מהם שבו יש ניסיון למרות שלא שבילים ונכנס לא 2יש 

ה לו תיבכל זאת היות והי ,התגבר על יצרואלא הוא כשל נ
הוא נקרא רשע, ולכן  על כןאפשרות לא להיכנס לניסיון, 

מצב של תורה לתאר מצוה גוררת מצוה בההעדיפה 
לכתחילה, וגם להמחיש עד כמה עלינו לברוח מלהיכנס 

לניסיונות.
 

 סופו לשכח את תלמודו – בן סורר ומורה
 

רה, שסופו ללסטם את הבריות ולהרגם, ולבסוף ירדה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומוג "סנהדרין מ כתוב בירושלמי
 ."לשכח את תלמודו"

 

כותבת שכל חייו של בן  "טבבלי סנהדרין סהגמרא  והנה
חודשים,  3ו 13ועד שנים  13סורר ומורה זה רק מגיל 

ובפשטות בן סורר ומורה כזה התחיל את חוצפתו עוד לפני 
 הבר מצוה, אז כמה כבר הספיק ללמוד תורה??

 

לפני שנהפך לבן סורה ומורה תורה למד קצת  אם וגם
ובהמשך חייו לשודד ורוצח כי הוריו ריחמו עליו, בכל זאת 
זה מה אכפת לו ולנו שהרוצח הזה בסוף שוכח את 

 וגם למה זה כתוב בסוף עניינו???לימודו??? 
 

תורה הלימוד , שלא מדובר שישכח את ונראה לתרץ
מה שלמד עוד לפני שלמד בילדותו, כי ייתכן שלא למד וגם 

  .הרצח הראשון כבר הספיק לשכוח
 

שסופו לשכוח את מה שהתרגל ולימד יתכן שהכוונה  אלא
אחרי שרצח כי בעבר, את עצמו לאכול בזלילה וסביאה 

ואז לא רק שלא יהיה לו מעדנים  ,הוא הופך לנרדף ונמלט
כי  ובלחץ, כהרגלו, אלא יצטרך לאכול מה שימצא ובקושי

תחבא מאימת בני אדם והשלטון המחפשים הוא יסתתר וי
 אחריו.

 

ובין לבן  ,מסר חשוב, בין להורים שמרחמים עליו וזה
עצמו, שכולם ידעו, הבריונות לעשות מה בסורר ומורה 

כי תהיה נמלט !! שבא לך בלי גבולות, בסוף זה יגמר רע
ך למאומה, יוכעלה נידף ואומלל שחייך לא יהיו שווים בעינ

למות במקום לחיות!!! לכן מוטב תמות וכבר לבד תבקש 
מתוך עבירות וגם מתוך  - זכאי מאשר תמות חייב

 אומללות גשמית.
 

רוצח שלפני גנב פושע ואותו  לי את הסיפור על מזכירוזה 
האם על ידי איש דת, הוצאתו להורג בכלא בארה"ב, נשאל 

והיה רוצה שזה לא היה  שהוא מתחרט בחייו יש משהו
 ?? קורה בחייו

 

אני מתחרט, אני מתחרט ובוכה על  ,אכן כן ,ענה והרוצח
שהצלחתי בגניבה הראשונה שלי, כשגנבתי צעצוע בכיתה 

למה ! ?ושמחתי בהצלחתי המדומהז'!!! למה אז הצלחתי 
 תי, ולא נענשתי, ולא למדתי לקח???לא נתפס

 

הצלחה לטווח קצר אבל חורבן  , לכאלו הצלחות!!! זואוי
ארוך!!!רוחני וגשמי לטווח ה

הדברים אמורים גם בשמירת העיניים, כי גם אם תצליח לחטוא ולהשיג כל תאוות ליבך, זכור סופך "לשכח את  וכן
תלמודך", בהמשך חייך בדרך הטבע כבר לא תצליח לקבל ולהשיג כל מה שהתרגלת בנערותך, ואז אתה תתייסר מהחוסר 

 ,היה לך משפחה טובה, ותישאר אומללובכל מקרה לא ת בירות גם נגד החוק,ולפעמים אתה עלול לעשות שטויות וע! !ואין לך מרפא!!
להישמר מכל דבר רע, ולשמור על העיניים  !לכן לטובתך הרוחנית, וגם טובתך הגשמית!!!  !!נרגן ורעב, ורשע וטמא!! ,בודד

 ה ויראי שמים, אמן ואמן.ה וקדוש, וגם למשפחה טובה ונאמנבשלווה ועל המחשבות, וכך תזכה למצוות ולקדושה עליונה
 

 וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית אותו
 

במוות, נכתב ודינו שואל, למה אצל אדם שמשפטו  הגר"א
" שזה יהיה"שאל מדוע כתוב  ועודשוגג??? " שעניינו חטא"

קשה לענ"ד, מדוע דין תליה על עץ נאמר  וגםלשון שמחה?? 
בן סורה דובר על  באיש שהיה בו משפט מוות, הרי קודם

, ומדוע התורה עוברת ומורה שסקלו אותו על פי בית דין
 "??משפט מוותלעניין חדש, לאדם שמגיע לו "

 

השאלה האחרונה אפשר לתרץ, שזה חלק מעבירה  ועל
, שהבן סורה לנידון על שם סופוהדגמה ו ,גוררת עבירה

  ימות ויתלה כרשע ולא ימות זכאי.ירצח ו בסוףומורה 
 

באדם שחוזר בתשובה לפני הגאון, שמדובר כאן  ותירץ
, וכידוע בתשובה הזדונות שמבצעים בו את משפט המוות

" כי האדם חזר חטאנהפכים לשגגות, לכן כתוב כאן "
  .בתשובה וכאמור

 לא עוזר לפטור אותו ממוות,התורה מחדשת לנו שזה  אבל
 היות וחזר בתשובה יש לזה ערך", ובכל זאת והומתאלא "

" לשון איש" לשון שמחה, ו"יהיהבות לכן כתוב "וחשי
 חשיבות.

 

יש להקשות על התירוץ הנפלא של הגאון, וכי למה  וקצת
התורה דווקא כאן מביאה את הדוגמא לעונש מוות לרוצח 
בעל תשובה, מה שלא מצאנו כן בכל התורה כולה דוגמא 

  לעונש מוות של בעל תשובה???
 

פרשת ה הקודמת, זה דומה לפרשלתרץ שבעצם  ונראה
כי גם אביו של הבן סורה ומורה שנפל "בן סורר ומורה", 

ולקח אשת יפת תואר, ועבירה גוררת עבירה הגיע לשנאת 
ולמרות נפילתו הוא אשתו, והגיע לבן סורה ומורה, 

מתעלה על עצמו ומשלים עם אשתו עד כדי כך שהוא 
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לדעה אחת, ויותר ולקול אחד  ואשתו השנואה משתווים
בגיל מסכימים להקריב את בנם למיתה בסקילה הם מזה 

 שזה דבר קשה מאוד להורים. 13
 

שההורים השונאים ישתוו וישלימו עד כדי כך  !!ומדהים
יחד!!!  ואיך זה ביסכימו , הם להרוג את בנם –שגם לזה 

 יכול לקרות???
 

רק אם אכן האבא חזר בתשובה אמתית אלא  זאת אין
יח לתקן ולהתאחד עם אשתו מידותיו, וכך הצלאת ותיקן 

ולסלק לגמרי את השנאה, שלא תהיה חוזרת ומתעוררת 
 בעת משבר זה של הריגת הבן.

 

החזרה בתשובה העצומה של האבא, וסילוק  ולמרות
השנאה, והתאחדות ההורים לקול אחד והתחזקות האם 

הגיורת , בכל זאת לא אומרים שבגלל זה ניתן לילד 
שבמשך הזמן גם בטענה ה, להמשיך לחיות בבית מתוקן ז

 !!!הוא יתקן דרכו!!!  אלא הורגים אותו
 

שילד שנוצר  ש דברים שאי אפשר לתקן לגמרי!!!!י כי
מעבירה אז שורשיו במרדנות וטומאה וחוצפה, ולכן גם 

אלא  ,בתשובת ההורים ותיקון הבית לא יזכה הבן לחנינה
 בפעם השנייה לאחר התראה ומלקות ימיתו אותו.

 

יאה התורה דוגמא של מחויב מיתת בית דין, הב ולכן
וכדברי הגאון הנ"ל, שגם אם חזר בתשובה והשתנו 
עוונותיו לחטאים ולשגגות, זה לא עוזר לפטור ממשפט 

.כי לא כל דבר אפשר למחוק ולתקן כאילו לא היהמוות, 
 

בן סורה ומורה איננו שומע

טוען שהתנאי  קי שליט"אסרבי חיים קנייבהגאון  מרן
וזאת , קול שווה - להורים שלו בן סורה ומורה שיהיהל

לא אחידה ודעותיהם דעת ההורים  כי אם ,מסיבה פשוטה
אז אין בנם  ת וקולם בבית שונה בהוראות הפוכות,סותרו

  נידון כבן סורר ומורה.
 

שמע דעות הפוכות בין כי  ,הם אשמים בהידרדרות בנם כי
, ם על ההוריםההורים בבית, והאשמה לא רק עליו אלא ג

 !!וכביכול הם גררו את הילד למצבו הירוד והמסוכן
 

לי להוסיף לאור דבריו, שהגמרא דורשת שיהיה  ונראה
לשמוע  מוזר ומגוחך ומצחיקלמרות שזה  קולם שווה ממש

הורים שקולם שווה ממש, בכל זאת הבן שהתקלקל כל 
 .האשמה בו

 

דחוי כי הייתי מסכן ו התקלקלתי :יכול לטעון לא הואו
, כי כל ההורים שלי היו מוזרים ומגוחכיםבחברה, כי 

אי ורים, על הילד להשלים עם הקושי ושאין אשמה בה
נעימות מחמת האהבה הטבעית שיש לו להורים כשהם ה

.לא אשמים במצבם השונה

ח אחריות על , אלא ניקלהאשימם בנפילות שלנושהגיע הזמן שנפסיק לזרוק בוץ בהורינו או בגורמים אחרים ו ללמדנו
ון לכל תחומי ולפתוח דף חדש, וזה נכ יקל עלינו להתעורר ולחזור בתשובה, וברגע שנדע שהאשמה היא רק שלנו זה עצמינו

 .לחיים של תורה ועבודת השם ויראת שמים ויראת חטא ,הנצח החיים וכל שכן לחיי

 ולא יהיה?? - היה, או לא היה –בן סורר ומורה 

מביאה ברייתא שבן סורה ומורה לא  א"בסנהדרין ע גמראה
בכדי הגמרא  עונההיה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב?? 

 שתדרוש ותקבל שכר!!! 
 

שהגמרא אמרה זאת, כי יש הרבה הגבלות  והסיבה
שבלעדיהם אינו נעשה בן סורה ומורה, וחלקם גם כמעט 
לא מציאותיים, כגון שיהיו ההורים עם אותו קול ואותו 

  .מראה וגובה
 

בגלל שקשה למצוא הורים שיסכימו למסור את בנם  או
 מנםאהצעיר שרק עשה בר מצוה לסקילה בגלל בשר ויין, 

בכל זאת רבי יונתן טוען שהוא ראה קבר של בן סורה 
 ומורה.

 

אמרה שאבשלום  "זקהשאלה, הרי הגמרא שם  ונשאלת
הפסוקים בנביא לגבי  יםמתבאר וכךהיה בן סורה ומורה, 

קשה איך ייתכן שאבשלום היה  וגם ארכי???דוד וחושי ה
כי קולו של דוד היה משונה ששווה בן סורה ומורה, ו

 ???שווה לאשתו ??? או מראהואו להיפךלאשתו, 
 

 ההגבלות" שכל בנין שלמהיתכן כפי שטוען ה" אלא
, אבל לעניין זה לעניין מיתהבהקשר לבן סורה ומורה 

 ולכן, אין הגבלות" שנותנים לו מלקות, בזה סרו אותויוי"
ופעם אחת  וועם  מורהיש שינוי שפעם אחת כתוב בן סורר ו

 סוגים של בן סורה ומורה. 2בלי וו, כי יש  מרה
 

להרחיב דבריו, שבן סורה ומורה לעניין מלקות  ונראה
את כל הפרטים  הםבשאין כאלו גם  ,כולל הרבה בנים

וים בקול הנדרשים בגמרא, וכגון שאין ההורים שו

חסר כי הוא  מרהאה ובגובה, ואילו לגבי מיתה כתוב ובמר
לא כולל כמעט, אלא הוא מאוד מצומצם עד בלתי אפשרי 

 ולא מציאותי וכדברי הגמרא.
 

רבי יונתן, מדבר על בן סורה ומורה לא מהסוג  ואכן
שסוקלים אלא מהמורחב שאין בו את כל ההגבלות, את 

ום היה בן אבשל", ואכן וייסרו אותוהבן שחייב מלקות "
, כי אכן סורה ומורה מהסוג של המלקות ולא של המיתה

 דוד לא היה שווה לאשתו!!!ברור ש
 

לזה יש גם חייבי מיתות בית דין שלא קיבלו  בילובמק
עונשם, כמו בזמן הזה שאין דנים דיני נפשות, או מי שהרג 

ובים במזיד בלי התראה או בכלל בלי עדים או בעדים קר
 ורגים אותו.וכדומה, אכן לא ה

 

אומרת שמי שהתחייב סקילה ובית  כתובות ל'הגמרא  אבל
דין לא הרגו אותו או בזמן הזה שאין בית דין, הרי שהוא 

כשאבשלום מת הוא מת  ולכן ,נופל מהגג או חיה דורסתו
בית הדין  13רק כשהיה בן  ,כי הגיע לו עונש זה ,בידי שמים

ם לסקילה שפט כי חסרו התנאילא יכלו לבצע בו את המ
 בב"ד. 

 

שכשגדל ומרד באביו, כבר הגיע לו משפט מוות גם  וייתכן
, רק בכל זאת הוא מת בידי ידי אדם כדין מורד במלכותב

 .היותו בן סורה ומורהעצם שמים על 
 

כי  ,עלותו מהגיהינוםההיה דוד בוכה ומתפלל עליו ל ולכן
 שעל זההמרידה באביו  לאבשלום הבמיתה זו לא התכפר

 מלבד מה שהיה בן סורה ומורה. די אדםבי ב מיתההתחיי
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בנים שאינם שומעים  יםכי היום לא חסר ילדי העולם!!!!זה כמעט כל למלקות ולא למיתה, בן סורר ומורה  ובעצם
עד כדי כך שכבר נדיר למצוא בנים ותלמידים הנכנעים ומקשיבים להוריהם ולרבם, וגם לא חסר  להורים ולמחנכים,

חסרים התנאים לסקילה, אבל שבלי חשבון, ונכון  הסוחטים את ההורים לחיות ברמה גבוההורשים ואים הדזוללים וסוב
בידי שמים!!! מיתהיתחייבו  חלילהו ,יהיו רשעיםויגדלו הנערים  וככההאם התנאים למלקות חסרים??? 

 

 

את המשפחה מילדות לאיפוק, ולחיות עלינו לחנך את עצמנו וגם  !!"דרוש וקבל שכר"בכדי למנוע מצב ביש שכזה,  לכן
עלינו אלא  חרים להרשים אותם ולנקר עיניים!!בצניעות!! ולא כל דבר שרוצים לוקחים וקונים, וגם לא חיים בשביל א

 להראות לילדים שגם ההורים כשרוצים וחושקים בכל זאת מוותרים ומתאפקים.
 

 

בה ואחווה ושלום ורעות, וככה לא יהיה את האומץ עלינו לשקם בדחיפות את השלום בית שהילדים יראו אה וגם
להתחצף, ולא יוכלו לנצל ולתמרן את המריבות בין ההורים לתאוות ליבם.

 

איננו שומע בקול אביו ובקול אמו
 

", ולא איננוהקדוש, שואל מדוע כתוב " האור החיים
 שומע"?? אינוכתוב "

 

הוא בעצם כאדם שהמליך את היצר  , שילד כזהותירץ
הרע עליו, שמרצון מתמסר ליצר ולכל תאוותיו, ולכן אדם 

מכך,  גרועכזה לא רק שאינו שומע לקול הוריו, אלא יותר 
 .במצב שלא מסוגל בכלל לשמוע בקול הוריוהוא כי 

 

מסלק כל דיבור טוב  א"ברכות סהיצר העומד בפתחי הלב  כי
" איננושלא יכנס ללב של הנכנע לשלטונו, ולכן כתוב "

 ם לא מסוגל לשמוע!!!שהוא ג
 

", הרי בקול אביו ובקול אמולי שאם כן מדוע " וקשה
ממילא הדברים חסומים מלהגיע ללב!! אז מה זה משנה 

 "???איננו שומע בקולנומי מדבר!! ולכן שיהיה כתוב "
 

דע לך  התורה באה להמחיש לנו, נראה לי שאדרבה לכן
, זה לפחות למלקות בן סורר ומורהנחשב למתי הבן אדם 

 ,בקשיחות איתו שמדבר אביולא שומע לא לקול  כשהבן
, אז תדע וברכותשמדברת יפה  אמולקול מקשיב לא גם ו

בן סורר ומורה  כי הואאטום!!! שלו שפשוט הלב לך 
 שהמליך את היצר עליו.

 

עוזר יש לנסות עוד שפעמים רבות אפשר להציל ילד או בן אדם על ידי סגנון דיבור או חשיבה שונה, ואם לא  ללמדנו,
 שיטה וסגנון, אבל אם הלב סתום שום סגנון לא יעזור, כי היצר חוסם הכל.

 

לפעמים הדיבור לא נכנס ללב, אבל הוא צבור בפתח הלב, וביום מן הימים, כי , יהודים אל יאוש!!! ולמרות הכל זאת ובכל
יו שולח לנו מידי פעם, בבת אחת כל הדיבורים התעוררות תשובה מיוחדת שבורא עולם ברחמבעת אולי ביום כיפור!! או 

 חודרים בבת אחת פנימה ללב, וכמה שיותר הצטבר ככה יותר נכנס ללב פנימה, והתשובהבפתח הלב שחיכו בחוץ 
בשם הקאצקער, 'והיו הדברים האלה..  ואכן יש אימרה מפורסמת, מתעצמת ועולה ומתקיימת לאורך ימים וההתחזקות

 .ב ולא בתוכו? אלא אם הלב סגור העמס מעליו, וברגע שהלב נפתח יפול הכל פנימה.על לבבך', למה על הל
 

 

ישה לנו, שגם בבן שלבו אטום וחסום, עדיין תשקיעו בו בדיבור של דגהתורה מ , שאדרבה"תירוץ נוסף"כן, נוסף לנו  ואם
 אומרת תמשיכו!!! תשקיעו!!!   האבא בסגנונו ושל האמא בסגנונה, למרות שזה נראה כברכה לבטלה, בכל זאת התורה

יום יבוא והלב ייפתח והכל ייכנס פנימה!! שום דבר לא היה לחינם, רק תשקיעו מכל הלב בצורה שלא גורמת דחייה, 
 עצמכם.גם את ובעזרת השם תצילו את בנכם ו

 

הורים הוא רואה, לכם, שנכון לפעמים הלב שלו אטום לחלוטין, אבל את ההשקעה הוא רואה ואת האכפתיות של ה ודעו
 ק בגלל זה הוא יתחזק אמן ואמן!!!נכון שכרגע הוא מזלזל במאמצים אבל בתוך תוכו או בזמן עתידי הוא יעריך את זה, ור

 

 על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור
 

זה התורה מבהירה לנו מדוע אסור לנו להתחתן  בפסוק
עצום בדבר, וכי הבעיה שלנו עם  פלאועם עמון ומואב, 

מואב זה כי לא נתנו לנו לחם ומים, הרי הם ניסו להרוג 
ואשר שכר עליך את זה כלול במה שכתוב "ואולי אותנו??? 

  בלעם בן בעור".
 

הוזכר הפשע ששכרו את בלעם לקלל ולא הצליחו,  ואם
הרי הם פשעו בחומרה גדולה ועצומה מכל שהרי הם 

פשעם זה לא  ומדועישראל עם בנות מואב, החטיאו את בני 
 ???ורק אצל עמלק הוזכר עניין זה שהחטיא את ישראלהוזכר כלל, 

 

שלכאורה  –מדוע הפשע שרצו לקלל את עם ישראל  וגם
לא נכתב  ,כלול בזה ניסיון לרצוח ולהרוג את עם ישראל

ראשון כדבר עיקרי, וכי מה שלא קידמו בלחם ומים גרוע 
 ם???יותר מקללת בלע

 

ליהודים היה מן, ומים היה להם מבארה של  ובעצם
ל בלחם מרים, אז למה היה להם צורך לקדם את ישרא

  ומים, הרי זה מיותר לנו??
 

שמואב ואדום מכרו ואילו עמון גם לא ברש"י כתוב  וגם
הרי הם כן , אז אם כך מה הטענה על מואב הסכימו למכור

 וכי בגלל שלקחו כסף???הסכימו למכור, 
 

מה פתאום מואב מכרו הרי רש"י כותב שהיהודים  ובכלל
היו שודדים ובוזזים אותם כי רק מלחמה אסור לנו לעשות 
עם מואב אבל להתגרות מותר, אז מה פתאום שמואב 

ככה היהודים היו חוטפים גם הרי ימכרו בכסף לחם ומים, 
 בחינם???

 

לתרץ, שאכן מה שמואב החטיאו את עם ישראל  ונראה
א דו מהם זה גרוע מאוד וחמור מאוד, אבל זה לכי פח

עד כדי כך שאין  מראה שיש להם פגם פנימי ושורשי
 בינם לבין עם ישראל גם כשיתגיירו.אפשרות חיבור 

 

ה סיבה לאיסור ביאתם בקהל ה', אם יתהי ואם אכן ז כי
 הן אלוכן גם בנות מואב היו אסורות בקהל ה' כי 

ד המלך לא היה מאם החטיאו את קהל ה', וממילא דוש
 לפסול אותם. זאת הסיבהלא  אכן אלאהכשרה בקהל ה', 
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היה שלא יצאו לקראת ישראל מואב בפסול העיקר  ואכן
 ובחינם, ואצל עמון בכסף לפחות.בלחם ומים 

 

להבדל פשוט הוא, שדווקא בגלל שמותר היה  והסיבה
עמון, מואב ולא את ישראל להציק ולשדוד ולבזוז את לעם 
את מואב, היה עליהם  ושדדעוד לפני שעם ישראל בא  על כן

לנסות להיות נחמדים לעם ישראל ולהציע להם על מואב  –
 .בחינם לחם ומים

 

קשה להניח שהיהודים היו כפויי  ,היו עושים כןמואב  ואם
טובה ובוזזים ושודדים אותם, כי כבר שייך הכרת הטוב 

ותם, שהיה אסור לשדוד אעל הנחמדות, ואילו מעמון 
לפחות היו יוצאים לקראת ישראל בלחם הטענה עליהם ש

י להפסיד, אבל אפילו בתשלום להיות נחמדים ובלוומים 
 גם זה הם לא עשו!!

 

אצל בני לוט זה חמור מאוד שלא קיבלו את עם  ודווקא
במקום לחפור ולהתעמק כי ישראל בהכנסת אורחים, 

פיו בהיסטוריה ובכוח של משה רבינו שאין כוחו אלא ב
 כוח כזה מולו את בלעם שכוחו בפיו.נעמיד  שלכן

 

פי על חיובי טוב והיה עליהם להתבונן זה  במקום
ישראל עד שורשי משפחתם,  היסטוריה שלהם עם בניה

והיו מגלים דרך חיובית וטובה ונעימה לחיות נכון עם 
ישראל העוברים בגבולם, והוא בהכנסת אורחים וגמילות 

בכל משפחת אברהם אבינו חסדים שהייתה מושרשת 
 .שהוא אבי משפחת עמון ומואב לוט ואחיינו

 

לשכור ולהוציא כסף על בלעם לפעול ברע, היו  ובמקום
שהיה מראה להם כמה הכנסת אחר משלמים לחכם 

אורחים חשובה ומקרבת, וכמה גנים טובים מאחדים יש 
בינם לישראל, עד כדי כך שבורא עולם הציל את אביהם 

חרון שלא יפסיד את המתנה הטובה לוט ברגע הא
מידת החסד. - המושרשת בו

 

 אצל לוט ומשפחתו –שורשי החסד של מואב ועמון 
 

איך  ,לוט ואנשי סדום, ממש לא מובן שלסיפור ה שהנה
אלו  שהם גםיתכן שאנשי סדום הרשעים ששונאים חסד, 

 רק בגלל שגילו שהיאשרצחו באכזריות את הבת של לוט 
ים עקצו ציפו אותה בדבש והדבורולכן ני, גמלה חסד עם ע

 אותה כשהיא צורחת מכאבים.
 

שופט לדווקא הם לוקחים וממנים עליהם  ולהפתעתנו
של אברהם איש  ייןאת לוט האבא של בעלת החסד, האח

שגדל אצלו והתחנך אצלו  החסד המפורסם בכל העולם
, וכי זה הגיוני?? הרי היה עליהם לקחת אדם אכזרי בן כבן
 תו מתחרים על שיאים של רשעות????שטן ושכל משפחשל 

 

מתברר שאכן גם לוט עצמו הוא בעל חסד עצום,  ובעצם
שבאותו יום שנהיה שופט עליהם בסדום הוא מוסר נפש 
להכניס אורחים, אז באמת לא מובן מה ראו אנשי סדום 

 לשטות זו???
 

דרשתי בשבע ברכות ועניתי על כך תשובה,  ובבחרותי
הנאתו רא זצ"ל שהיה באירוע נהנה, וצחק ברוב מסדיגווהאדמו"ר 

 ,שבעצם אנשי סדום פשוט רחמו על לוט מהתשובה ב"ה,
רוצה להתקלקל לכן בא  ,מסכן הבן אדם עזב את אברהם

  !!לסדום, אבל לא הולך לו
 

כנראה גמילות חסדים זה בגנטיקה שלו ושל  ,אמרו
ו של משפחת אברהם אבינו, לכן הביאו אות -משפחתו 

להיות שופט בסדום, שכך שיש לו מעמד וכבוד, כמו 
הוא  בטוח -והכל יסתדר  בשלטון אתן לו כיס"שאומרים 

  ".ישתנה לרעה
 

 הכל הורס הכבודתכנית זו הייתה אמורה לפעול כי  ואכן
גם את התכונות הטבועות לנו בגנים, המזל הרע של אנשי 

ז עדיין סדום שהיות ולא עבר לילה, והוא לא ישן על זה, א
החסד הטבוע במשפחת אברהם אבינו מידת הגנים של 

 עשה חסד עם האורחים.לוט ולכן  והשפיע
 

ואפילו לא חשבו להשתמש  ,העדיפו לקללמואב ו והיות
שהם אכן הוכיח  זהבכוח הטבוע בהם בגמילות חסדים, 

 שהיה בהם. תק מהשורש את הטבע הטובהצליחו לנ
 

ר גרוע מאחד הוא יות ,שהיה טוב והתקלקל ואחד
שמעולם לא היה טוב, כי אז החוסר של הטוב מתמלא ברע 

 אנטי ובנגד הגמור מהטוב שהיה בו.וברשעות וב
 

לכם דוגמא, כשהם החליטו להחטיא את עם ישראל,  והנה
פתאום הם מחייכים לעם ישראל ומזמינים אותם לאכול 

ולשתות יין, ואומרים להם אנחנו משפחה ועוד חינם בשר 
אורחים פות, ממש ניצלו את היופי של הכנסת מילים י

 והשתמשו בו לרעה ולעבירה.
 

כואב הלב שהיהודים לא קלטו את הרמאות, כי  כמה ועד
אם מואב מכניסי אורחים נפלאים ומדהימים כל כך, איפה 
הם היו בהתחלה כשעם ישראל הגיע??? למה לא קידמו 

 אותם מיד בלחם ומים??? למה חיכו כמה ימים???
 

לא היו הם אם עם ישראל היו קולטים את הצביעות  כןוא
 24לא היו מתים ממילא ו ,חוטאיםמאמינים ונגררים ו

 אלף.
 

היות והם ממידה טובה שהייתה מושרשת בהם הם  לכןו
התנתקו והפכו אותה רק ככלי להרס ולחורבן עם ישראל 

לא נדרוש ה שומצומתוך רוע ורשעות, לכן התורה אוסרת 
טובתם לעולם.את שלומם ואת 

 

מזה שחלילה לנו להזניח את הטוב שיש בנו, כי אם נזניח אזי במקום הטוב החוסר יתמלא ברוע!!! אלא עלינו  ונלמד
טומאה  גיעתתחתיו  ,חלילהאם נזניח כי  ,להתחזק לטפח ולהגדיל את הטוב שבנו, וכן את הקדושה שבנו נטפח ונעלה

 לכן חזק ואמץ אמן.ומשביעו רעב",  מרעיבו שבעוכמאמר חז"ל ", חמורה חס ושלום
 

לעולם נחשוב ישר ולעומק, ולא להתפעל מחיוכי היצר הרע, אלא אשרי אדם מפחד תמיד, תבדוק תמיד מה מסתתר  וגם
 מאחורי החיוך, האם מתיקות או ארס קטלני!!!  ותמיד כדאי להתייעץ עם רבך או ידיד אמת ירא שמים למען תצליח אמן.

 קתמנע ילדה את עמל

 תמנעש סנהדרין צ"ט מהגמרא "בי "ובראשית ל ברש"י כתוב
 ביקשה היא, האבות משפחת עם להתחתן רצתה מאוד

בכל  התעקשה והיא, לה וסירבו ויעקב ויצחק מאברהם

 הלכההיא  זאת להיות קשורה למשפחת האבות לכן
, כך היא דבקה בצאצאיו של לאליפז פילגש תהיונהי

  .אברהם ויצחק
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 לכן ו אותה,וריחק אותה ודחו היותשא הגמר מוסיפהו
  .בישראל שנלחם עמלק ממנה יצא

 

 אכן למהשרבים מהמפרשים דנו בה,  השאלה נשאלתו
 ??איתה התחתנו לאהאבות הקדושים 

 

 ראהאברהם  כי, קושיא לא זולכאורה  אברהם על ובעצם
 הוסיף לא לכן ,יצחק את ולקלקל להרוג מנסה הגר בן איך
ומה ), יצחק את שיסכן אחד עוד יהיה לאש לבית בעיות עוד

שבכל זאת אברהם החזיר את הגר היה זה כשיצחק כבר 
 .(גדל, וגם יתכן שהרגיש מחויבות להגר שגרשה

 

 מתחילה הוא כי, שאלה איןלכאורה  כן גם יצחק עלו
 אחד מבן קשות בעיות לו היו וכבר ,אחת עם רק התחתן

הצדיק  הבן ביעק את להרוג שרצה ,שהא מאותה גם שנולד
 .וממשיך הדרך

 

 נשים 2 עם התחתן הוא הרי, השאלהאבינו  יעקב על רק
עוד אחת שכל כך התעקשה  הוסיף לא למה, שפחות 2ו

 , בכל זאתרשע ילד יצא מתמנעחשש ש אם וגם ???להתקרב
 או אותו שיתקנו ז אושא, צדיקים 12ב תבטללה אמור הוא

  !!רע להזיק להם כוח לו יהיה לאלכל הפחות ש
 

 בשם שכתב דבש היערות בשם שמביאים ראיתי ואכן
 .ליעקב הסכימה לא שרבקה ץ"אלקב ש"מהר

 

 שיהיו קה שבטי 12 יהיו שליעקב רצתה רבקה, ואולי
 היתהי ואם ,דופן יוצא בלימושלמים  צדיקים רק ליעקב

  .פוגם היה זה שפחה עוד

 ה מחלוקת שיתהיהכל גם בשבטים הקדושים  אחרי, אבל
 ,כולם מעל היה אחדבן הה ובסוף, 1 בן נגד היום בני 10

 אחווה.אהבה ובוביחד למרות זאת בסוף כולם חיו אבל 
 

 12חלק מתוך ה  שהיה באדם להיות יכל זה שכל ויתכן
, אבל מהבן של תמנע שלא היה משתייך לשבטים שבטים

 ???בו היה המחלוקת נגמרת באופן שלילי ורע
 

לא קיבלו אותה מכל זאת מזאת שרצתה להתקרב ו ובכל
החטיא ש, עמלק ממנה יצאהסיבות הטובות שבעולם, 

 .לישראל מציקוהציק ו
 

לא תוכל "שמפרשים לגבי השבת אבידה, ש כמוו
 הוהבאת"מנפש אבודה, ולפעמים עליך לקיים  "להתעלם

 ."אל תוך ביתך
 

הסיפור של רב יוחנן וריש לקיש שרב יוחנן  ומדהים
שהיה ראש  יש לקישלרהמושלמת הבטיח את אחותו 

 אם יחזור בתשובה!! השודדים
 

מי יתן את בתו  עושה כדבר הזה???היום יש צדיק ש האם
 המושלמת לאחד שרק קיבל עליו עול תורה ומצוות??

 

לנו אם רב יוחנן היה אומר לריש לקיש, תלמד  וחלילה
כמה שנים ואז נבדוק ונראה ואולי ונשתדל, אם לא 

שב על הרעיון!!! כי אז לא בצעקות או החוצפה שבכלל ח
היה לנו את ריש לקיש!!! וכמה היה חסר לנו בגמרא!!! עד 
כדי כך שאפילו רב יוחנן איבד דעתו מצער על שהפסיד את 

ריש לקיש!!!

יהודי שרוצה להתקרב, כי אם על גויה שרצתה להתקרב וריחקוה יצא נזק עצום  אף לרחקכמה עלינו להיזהר לא  ללמדנו
 ל שכן לרחק יהודי מה גודל האשמה והנזק שעלול להיווצר מזה!!!לעם ישראל, כ

לא לגרום להחטיא יהודי שככה בגללנו הוא חטא והתרחק, איך נוכל לפתוח מחזור בימים נוראים ולבקש סליחה  שכן וכל
לתרבות  את בניו היקרים??? איזה אבא יסלח לאדם שהחטיא ודרדר את בניו םמבורא עולם??? איך?? הרי הפלנו בידיי

 רעה??? איזה אבא ירצה בכלל להסתכל ולא להקיא על אדם שכזה??? פשוט פחד פחדים!!!

ש לתקן על ידי שתחזק רחמנא ליצלן חטאת בחטא נורא ואיום זה, עליך החובה לעשות תשובת המשקל, ולמסור נפ ואם
ה בעולם הזה בכל זאת קידוש ה' יהודים שיתחזקו ביראת שמים ויחזרו בתשובה שלימה, כי כמו שלחילול ה' אין כפר

מכפר על חילול ה', אולי גם קלקול יהודים מתקנים רק על ידי תיקון וחיזוק יהודים, והלוואי וזה נכון!!! כי בלי זה איך 
 יתוקן עוון חמור זה???? איך???

יברה לשון הרע באחיה וקיבלה צרעתשד -זכור את מרים 

הרי  ???יהעל הרע הלשון עם מה המפרשים וכי שואלים
, והרי לא שעשתה בצנעה לפי שנים מזכירים את חטאהא

גם מזכירים חטאים ראשונים וחטאים של בעל תשובה, ו
סיבות רבות יש , ועוד שחזר בתשובה חטאים של נפטרלא 

 נענשה שכבר ובפרט לכאורה להסתיר את חטאה!!
 ???לה והתכפר

 

 הרע לשון דיברה כשהיאיתכן שהטעם הוא, שהיות ו אלא
, שלם שבוע לה המתין העם שכל ובפרט, השם חילול היה

שממתינים שבוע שלם רק בגלל שממתינים  אמרו כולםש
  !!!השם חילול איזה, הרע לשון דיברה היאלמרים כי 

 

 היא אז, השם בקידוש רק לתקן צריך השם חילול על לכן
 חיים החפץ של שהספר שמים שם מקדשת היום עד

  .מרים של ורהזכ על מאוד בעיקר מתבסס
 

של פרסום חטאה ברבים עד עצם היום  המהלך הזה וכל
 כי, הרמב"ןהזה, היה שווה למרים עצמה, וכפי דברי 

 .עהר מלשון להישמר נלמד מכוחה
 

בכך שכל עם , בהתחלהשפרסום חטאה לציין,  וחשוב
רק לאחר שנודע לה על זה היה ישראל המתינו לה שבוע, 

זה פחות ביזיון  לכןובה, חומרת חטאה ולאחר שחזרה בתש
שמחה להראות לכל העם, הנה ולכן מרים הייתה  ,מריםל

לכם חזרתי בתשובה לאחר שנודע לי חומרת החטא, 
למרות שהתכוונתי לדבר לשון הרע לתועלת, וגם זכיתי ו

לא  זה זאת כל בכל ,לתפילה מיוחדת של משה רבינו
" הוא עבירה לשון הרעהספיק למחוק את העונש, כי "

מורה מאוד מאוד!!!! ולכן העונש חייב לבוא למרות ח
 התשובה!!!

 נינו זה מרבהיוכשיש אהבת ישראל ב, ישראל אהבת מרבה הפה שמירת בפרט ,עוון "לשון הרע" נלמד עד כמה חמור לכן
ות רק הם היו מנצחים במלחמה מרות שהם היו עובדי עבודה זראחאב שלשל דורו מו שמצאנו באותנו, כ עולם בוראאהבת 

ונותן לנו , תשובה יהרהור לנו נותןכשהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו מאוד הוא דואג וובגלל שלא היו מדברים לשון הרע, 
 אמן ואמן. העיניים ושמירת קודש ברית על לשמורלהמשיך את ברית הלשון וגם  כוח לנו שיהיהכוח ויראת שמים 
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 אסור לנו אלולדי קידוש ה', ולכן עכשיו שאנחנו ניצבים בחודש נזכור וכאמור, שחילול ה' חייבים לתקן על י וגם
 בכדיח"ו  לך שיקרה מחכה אתה מהוכי  כבר!! קום!!! קום !!"רדםנ לך מה אדם בןוכמו שאומרים " להירדם!!!

 !!ואמן ביצר, וכי תצא למלחמה ונתנו ה' בידך אמן למלחמהכף ומיד ית קפוץ!!! שתתעורר
 

 אלוקים אתה עייף ויגע ולא ירא
 

קירר את אלו עמלק ש בתרגום יונתן בן עוזיאל, כתוב
ים ושפחדו בים סוף שהיו עייפים מגלות ושעבוד מצר

חצי מה עוצמת דבריו, שהרי כ ותבינו מהגלים של הים.
הם נהנו  יה להם חופש משעבוד מצרים, ואדרבהשנה ה

הם  – לראות את המצרים סובלים מהמכות, וכשיצאו
תוך עוצמה ולא בריחה מתוך לחץ ופחד, יצאו ביד רמה, מ

 אז על איזה עייפות מדברים כאן??? 
 

המרדף של פרעה אחריהם בגלל עייפים הם היו  ואולי
הם סוף סוף שהרי , ן לא מובןיגם זה עדיאבל  לים סוף,

חה על הים מה שלא ראה ראו את ישועת השם, וראתה שפ
 הם למהגם בוזי, אז למה יש בהם עייפות??? ויחזקאל בן 

חששו מהגלים, הרי עליהם לרקוד ולשיר מעוצמת הנס?? 
כי אם בורא עולם רצה להרוג אותם אז לא היה קורע להם 

 .את הים
 

שעם ישראל לא נרגע עד ברש"י ראינו לתרץ, שאכן  ונראה
שראו את מצרים מת על שפת הים, כי היו חלק מעם 
ישראל חלשים באמונה, וכשהיו בתוך הים וראו ניסים, 

, בכל זאת בליבם היה "זה קלי ואנווהו" למרות שאמרו
אני לא, ואולי כרגע רק שניקר אולי כולם צדיקים ו קחייד

חטא ובורא עולם יטביע ואולי עוד רגע אני א ,אני לא צדיק
ן שזה בגלל שהוא חלש בביטחו חשבאותי, ואותו אדם לא 

מפחד שאני צדיק  בבורא עולם, אלא הוא יטען אדרבה
והם האנשים שפחדו במצרים שמא גם  ירות!!תמיד מעב

הם יסבלו מהמכות כמו המצרים, וגם שמא אחרי המכות 
שיטביעו מהגלים חששו לפרעה, וגם  ישתעבדושוב הם 

 התעייפו מפחדם התמידי והמיותר.וכך הם  ,אותם
 

בחוסר ביטחון בבורא !! שקרוב פשוט חיו תמיד בלחץ והם
שלהם חות הנפש עצמי בכו ןסר בביטחווחעולם וגם ב

בחתונה שמח ושכח ששיש כלל לדעת  עליהםכי  עצמם,
 .את הדאגה תשאיר לאחרי השמחהו מהחובות,

 

ו ותתפעל תשמחובקריעת ים סוף בשיא הנס הגדול  וכן
, למה זה קלילהצביע  מגדלות בורא עולם ותמשיכו

 הםכי אין זאת אלא לפחדים???  -הצידה  ברח ראשכם
לשמוח  יכלולא  הםלכן ו ,א עולםביטחון בבורי באמת חסר

  ולהתחזק מהנס. תוליהנו
 

עמלק, כי  השתלט כאלו על אנשיםבביטחון,  החלשים ועל
מהנס, ולכן  וולא התחזק נהנו שלאעמוד שדרה,  יחסר הם

מפחדים  יםתשוש היו הםבפני עמלק רח"ל, כי  וקרס
מתוך  של שמחה ושל חיזוקלא היה רגע אחד ו, מיותרים

וכשחסר שמחה של קדושה זה עלול אהבת השם, 
 .להתמלאות בשמחה של עבירה רח"ל

 

שלמד  לביץ זצ"ל,ארבי חיים שמומזכיר לי סיפור על  וזה
בחדרו במלחמה כשעפו פגזים בירושלים, ובני ביתו 

לפניו לרדת למקלט, אבל הוא בביטחון אמר אני  והתחננ
זי אבל כאשר בנינים ליד נפגעו, אמגינה!!  תורה והיאלומד 

 .בלי שירצה הרימו אותו בכוח והורידו אותו למקלט
 

פיצץ את החדר בו שפגז מהחדר, נפל  כשפינו אותו ומיד
צדקנו למד!!!  הם באו לרב ואמרו לו הנה הרב רואה 

 !!!!הצלנו אותך ממותאותך בכוח, הנה  ושהוצאנ
 

שברתם  !!, אתם מזיקיםואמר להם עליהם רבי חיים צעק
לא הייתם לוקחים אותי מהחדר  אםכי  !!לי את הבית

שום פגז לא היה נופל שם.והייתי ממשיך ללמוד תורה, 
 

 ביטחון אמתי של כוח התורה, לא גאווה אלא אמונה ובטחון, זכותו יגן עלינו אמן. וזה
 

 תמחה את זכר עמלק מתחת השמים
 

מחלוקת גדולה בין הראשונים בהקשר למצוות מחיית  יש
וות זו קיימת גם קודם ביאת מצלרוב הראשונים עמלק, 

  המשיח.
 

לכך משמואל שציווה את שאול למחות את  והראיה
דוד שציווה את יואב להרוג את אדום  וכןעמלק, 

שלכן דוד  הם היו עמלקים ב"ב כ'שמפשטות לשון הגמרא 
כעס למה יואב הרג רק את הזכרים ולא הרג ומחה את 

 בין נקבה.זכרו של עמלק שכולל בזה כל נפש בין זכר ו
 

מחיית מצוות שהרי יש עדיין קצת פלא בעניין,  אומנם
וכפי שכתב רש"י  עד ביאת המשיח, עמלק היא מדור דור

נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה ש
ימחה שמו יהי' השם שלם והכסא וכש ,שמו של עמלק כולו

 .שלם
 

 - "שעויחלש יהו" שמות פרק יז פסוק יגרש"י מצאנו ב וכן
)תנחומא( חתך ראשי גבוריו ולא השאיר אלא חלשים 

מכאן אנו למדים שעשו ע"פ הדבור  ,שבהם ולא הרגם כולם
  של שכינה:

זה נראה שבורא עולם רצה שיעשו מחיית עמלק  ומתוך
אבל לא באופן מוחלט אלא שישארו עמלק לדורות הבאים 

מחיית עמלק המושלם בביאת המשיח שאז בכדי שיתקיים 
 ו של הקב"ה יהיה שלם.כסא

 

לשאול למחות את זכר זה תמוה, איך ציווה שמואל  ולפי
עמלק הרי אם אכן שאול היה מקיים מצוות שמואל 
בשלימות והיה הורג את אגג ואת הצאן אם כן לא היה 

 המשך למצוות מחיית עמלק???
 

שמואל הנביא כאב לו שחלק מעם ישראל ביקשו  ואולי
מצוות ה' שימנו מלך בביאתם  מלך שלא כשורה, לא מחמת

לארץ ישראל, אלא ביקשו מלך כי רצו להידמות לגויים, 
ויש בזה גם פגיעה במלכות שמים כביכול אמרו רצוננו 
במלך בשר ודם ולא במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך 

, ואכן כדברים הללו טען שמואל לעם שהם חוטאו הוא
  .בבקשם מלך

 

לתת להם מלך, לכן שמואל היות וה' ציווהו בכל זאת  אבל
ניסה לנצל מצב זה לקיים מצוות מחיית עמלק בשלימות 
שאולי על ידי זה יזכו לביאת המשיח תכף ומיד, ועם 
ישראל לא יחטאו חלילה עם מלכם, אלא אדרבא זה יהיה 
 חלק מושלם מקיום הג' מצוות שהתחייבו בכניסתם לארץ.
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זכר עמלק,  מטעם זה ניסה גם דוד המלך להכרית כל ואולי
כי כשם שהכין את היסודות לבניין בית המקדש כך חפץ 

, והיות ויואב דוד להכין את היסודות לביאת המשיח תכף
לא הרג רק את הזכרים ולא חשב להרוג גם את הנקבות 

 .עמלקים שיואב לא הצליח להורגם 400לכן נכשל ונמלטו 
 

את עיון שמדוע יהושע לא נצטווה להרוג גם צריך  זה ולפי
החלשים של עמלק, הרי אם היה הורג את כל עמלק אולי 

 היו זוכים לביאת המשיח תכף ומיד?? 
 

ן י כבורא עולם לא הסכים לכך כפי שכתב רש" ואם
שעל פי הדיבור עשה כן, אם כן מדוע שמואל ודוד במפורש  

לא סברו ללמוד מזה שלא למחות לגמרי את זכר עמלק 
לביאת המשיח?? ולא באופן מושלם אלא לשייר מעמלק 

שיגרמו על ידי מחיית עמלק באופן מושלם את ביאת 

המשיח תכף ומיד, כפי שמשה ויהושע שלוחו לא עשו כן 
במלחמת עמלק הראשונה למרות שהיה בכוחם לעשות כן 
שהרי הם הרגו את כל הגיבורים ובכוונה השאירו רק את 

 החלשים???
 

כך שבורא לתרץ בפשיטות, שאכן אין ראיה כלל מ ונראה
עולם לא רצה שמשה ויהושע ימחו לגמרי את זכר עמלק, 

, וביאת המשיח לפני מתן תורה כי זה היה לפני מתן תורה
אורה בעליל, כי כל התענוג של זה דבר שלא אפשרי לכ

לשמוע את דברי ה'" ולהתענג על כי אם ביאת המשיח זה "
 בשמוע תורה מפי הקב"ה.ה' 

 

אחר מתן תורה, ולכן הם שמואל ודוד המלך היו ל אבל
סברו שמתאים לקרב את ביאת המשיח ותיקון העולם 

 המושלם על ידי מחיית כל זכר עמלק באופן מושלם.
 

שמחיית הרוע שבעולם בשלימות זה בא על ידי התורה הקדושה, ולכן כל החפץ למחות את העמלק שבקרבו  ,ללמדנו
דברים שבקדושה ומושכו להנאות עולם הזה ולטומאה חמורה, בכדי לנצח את העמלק הרע הזה ולמחותו המקררו כל עת מ

נת עוז ותעצומות לעם, היא נותנת שובע של קדושה המספק את צורכי חייבים להיעזר בכוח התורה הקדושה, שהיא נות
לימוד התורה  לות בכוונה ובדבקות ביחד עםת ה', וכמובן תפיהאדם ורבעונו וכך הוא יכול בנקל לנצח את היצר הרע בעזר

 וספרי מוסר יעשו את השינוי הרצוי להגיע למדרגות גבוהות בקדושה אמן ואמן.
 

 המשך - פ דעת בעל התרומות"ע -מחיית עמלק מצוות 
 

 בעלמביא שיטת  הל' מלכים פ"ה ה"ה מימוניות הגהותב
מצוה זו של מחיית עמלק אינה נוהגת עד שלדעתו  התרומה

הפסוק וזה כמשמעות  – לאחר כיבוש הארץ ימות המשיח
תמחה  –והיה בהניח לך ה' אלוקיך מכל אוייבך מסביב "

 ".קרית ספר"ספר כן כתב בו ,"את זכר עמלק
 

שאם כן מדוע שמואל ציווה  הקשה על זה הרדב"ז הנהו
קשה שגם דוד  ובעצםאת שאול להרוג את זרע עמלק?? 

משמע  כא'ב"ב ובגמרא שלח את יואב להרוג את אדום 
שלכן כעס מאוד דוד מדוע בפשטות שהם היו עמלקים 

 יואב הרג רק את הזכרים ולא את הנקבות??
 

שכתב ששמואל  שרבי כתריאל אורבך מפוניבז  וראיתי
ציווה להרוג רק את עמלק שגרים בארץ ישראל ולא את כל 
זרע עמלק, כי למחות את כל זרע עמלק מכל הארצות זה 

 המשיח.לימות  –ציווי לעתיד לבוא 
 

ששאול הרג את ראיה לדבר, שהרי שנתייים אחרי  הביאו
כל אגג ורק שייר את אגג והבהמות, כבר היו עמלקים 

איש,  400שיואב הרג בהם בשליחות דוד, ומתוכם נמלטו 
כך הרבה עמלקים הלוא הרגם  ואיך יתכן שנשארו כל

על כורחך אלו שנשארו היו עמלק משאר אלא  ??אולש
 הארצות שאותם לא הרג שאול כי לא נצטווה עליהם.

 

 שמואלשלדעתם חולקים ראשונים הלדעת ה אומנם
ול למחות את כל זרע עמלק מכל העולם כולו, אציווה מש

בספר ב כתרש"י  נשארו הרבה עמלקים, כיובכל זאת 
שמה שנצטווה שאול להכות בעמלק גם  שמואל א' טו' ג'

שהעמלקים היו משור ועד שה מגמל ועד חמור, זה בגלל 
שאול והיות ולכן  הללו, מכשפים והפכו עצמם לבהמות

 בהמות לכן נשארו הרבה עמלקים.השאיר 
 

אופן, לא מובן לפי הדעת של התרומה, מדוע בגלל  בכל
, הרי גם ןהמיצא מזה ן את אגג ובהמות לכ שאירהששאול 

עדיין נשארו היה הורג את אגג ואת כל הבהמות  אם שאול
גם ו ??עמלקים בעולם, ומהם גם יכול לצאת רשע כמו המן

מה היה חשוב לשמואל להרוג את כל העמלקים שגרים 
, הרי גם דווקא בארץ ישראל, ולהרוג אפילו את הבהמות

 ??ולםבע עמלקיםככה נשארים 
 

נראה שהעמלקים שגרים דווקא בארץ ישראל ליד  ,אלא
היהודים הם עמלקים הכי רשעים והכי מסוכנים לעם 

זה הכי ישראל, כי הם טומאה שנדבקת דווקא לקדושה, ו
 ביותר המסוכנותיש צורך את הטומאה ן רע שבעולם, ולכ

ואכן דווקא מטמאה רעה שכזאת  למחוק מיידית ולגמרי,
רשע שנדבק למרדכי היהודי ונמכר לו לעבד, יצא המן ה

   והוא היה צורר הגדול ביותר לעם היהודים.
 

דושה זה הכי מסוכן, ולכן נברח מכל יד קסכנה גדולה היא ביותר להיות ליד טומאה, ודווקא טומאה שנמצא לש ,ללמדנו
 ת ביותר.מסוכנהיא  הנדבקתובזמן שעושים מצוה, כי אז הטומאה  בזמן התפילה ולימודבפרט טומאה 

 

 המלוכה לה'ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה 
 

לימדך שאין  -כא' א' בעובדיה  על פסוק הזה  י"רש כתב
קשה, שהרי לכאורה ו מלכותו שלימה עד שיפרע מעמלק:

הם אדום  –עשו עשו ואדום זה לא עמלקים, רק חלק מזרע 
 שה' –ג נ' "במורא נבוכים חם "מברהשכתב כמו  עמלקים,

עשיו, אך לא את שאר זרע לבד,  "זרע עמלק" ציווה למחות
, משפחותיהם לידע מי לא מזרע עמלק ולכן פירט הכתוב

י מקשר את עשיו לעמלק שמשמע שצריך "ואם כן מדוע רש
  ??יהיה המלוכה לה'למחות גם את עשיו ורק כך 

 

על הפסוק  ם"במלביכתוב  שראיתינראה לתרץ כמו  ולכך
מצייר פה כי תחלה יבא  - "מי זה בא מאדום"א' סג'  ישעיה

בדברים רכים, וימשיל את ה' שהולך בבגדים אל אדום 
מעו בטוב אז ילבש נקם נקיים וזכים, ואחר שלא יש

אדום  –, ואולי כוונה, שעשיו לבושואדום  – להלחם עמם
יך למחוק ולא את אדום, כי צרעמלק את יטענו שרק 

כמו שיצא , יםרשע להם בני שיצאומצאנו אפילו צדיקים 
  .עשו מיצחק

 

מאוד מזה יק ליעקב אבינו שבגלל שהצאדום  –שעמלק יצא רשע זה דווקא בגלל עשו זה שקר, להם  חיכמוה "להקב ולכן
י שבעת הגאולה יעקב יבוא לשפוט את עשיו ", וכמו שכתב רשפגשיעשו אמר לו עוד נ, ולכן יעקב כשנפרד מהרשעותיצא כל 

שחייב למחוק את  למדנומ זהו, מהשורשכל הרע  תמושלם מחייה מחיית זכר עמלק , וזעל כל הרשע שיצא מעשו כל הדורות
 הרוע שיש לנו מהשורש ולא רק מלמעלה, ורק כך נצליח להמליך עלינו את בורא עולם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.



 

 

 

 וטהר לבנו
 

 

 

 הודו לה' יתברך
 יצא לאור"וטהר לבנו" הספר 
 הזמינו כבר את הספר  200ומעל 

 

 תקבלו מהראשוניםו –גם אתה התקשר 

 "הכנס ברכה לביתך" !!קדימה

זכור!!! ספר זה קיבל את ברכתו החמה 
 שלוהסכמה חתומה 

מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי 
 שליט"א

 !!הסכמתם המיוחדת של גדולי ישראל מכל החוגיםבו

 ולקבלת עלונים  להזמנת הספר,

 יוחנן ריינר    0527120333
 gmail.com@106855   או שלח איימיל

 

 חייב אתה !!!גם 
 !!!לקנות את הספר

 

 *וחיזוקים אדירים !חידושים עצומים*שכולו 
 

 ****לשבת ולנשמה

mailto:106855@gmail.com



