
  

 

   ������� ל קדושת הגליוןנא לשמור ע  �������

 פנינים לפרשה   
  

' ' ' ' כי תצא למלחמה על איביך ונתנו דכי תצא למלחמה על איביך ונתנו דכי תצא למלחמה על איביך ונתנו דכי תצא למלחמה על איביך ונתנו ד""""
  )י, כא(          "      "      "      "      אלקיך בידך ושבית שביואלקיך בידך ושבית שביואלקיך בידך ושבית שביואלקיך בידך ושבית שביו

לעולם ירגיז ", במלחמת היצר הכתוב מדבר
כי תצא למלחמה ". אדם יצר טוב על יצר הרע

 - כשתתגרה מלחמה ביצר הרע -על איביך 
 כי הבא לטהר מסייעין -אלקיך בידיך ' ותו ד

השבי שהיצר ,  ושבית שביו- ולמעלה מזה, לו
כל העבירות שבידך , הרע צד בערמה ממך

גדולה : ל שאמרו"לפי חז. תהפכה לזכויות
  .תשובה שעבירות עשות לו כזכויות

 )ה"לפי השל(    

 
אלקיך ' כי תצא למלמה על איביך ותו ד

 מדוע כאן אחרי כי תצא למלחמה באה - בידך
' ואילו בפ, אליקך בידך' ותו ד: מיד ההבטחה

וכי תבואו מלחמה : אמר) ט, י(בהעלותך 
... והרעותם בחצוצרות וזכרתם... בארצכם

ולמה כאן אמר ?  וושעתם מאויבכם-ואז 
 קושיא אחת - ? בלשון יחיד ושם בלשון רבים

שזה שאמר כאן בלשון . מתורצת בשייה
בלב אחד , הייו כי תצא כאיש אחד, יחיד

כפי . אלקיך בידך' ו דאז ות, באחדות וריעות
דורו של אחאב עובדי עבודה ) ו"ר כ"ויק(ל "חז

זרה היו ועל שלא היתה בייהם מחלוקת היו 
אבל כי תבואו . יוצאין למלחמה ומצחין

בדעות , מפולגים לפי כתות ועדות, למלחמה
  .אז תצטרכו לרחמים גדולים, שוות

  )לשם משמוא(                                                     

 
ל"הרבי מקוצק השיב כך על הקושיא ה :

 כי תצא - כשאתה מתקיף את השוא בארצו 
 יש לך כל האפשרויות - למלחמה על איביך 

, אבל כי תבואו מלחמה בארצכם. להצליח
השוא הוא המתקיף אותך ואתה צריך להדוף 

וכן במלחמת , אתה זקוק לרחמי שמים, אותו
 -לך אם לא תת לו דריסת הרגל אצ, היצר

אבל אם הוא מקן בך ואתה צריך . היצחון קל
  .להרחיקו תצטרך להתאמצות גדולה

 
במלחמה עם .  בכלי הציד שלו-ושבית שביו 

, היצר תלמד את דרכי המלחמה שלו
, האמצעים שהוא וקט לצוד את האדם בתומו

ההתאמצות והעקשות , באותה הזריזות
  .שהוא משתמש גדלך תשתמש גדו

  )ט"הבעש (

 
.  במלחמת היצר הכתוב מדבר- ושבית שביו

 כשם ,  תלמד מדרכי היצר-" ושבית שביו"
 

 
 

שהוא איו מסיתך בפעם אחת להטותך מדרך 
כי אם היום אומר לך עשה כך ומחר , הטוב

כך אם אתה רוצה לצחו אל תעשה , עשה כך
 )חתם סופר(     .   קפיצות ולך ממדרגה למדרגה

 
ה שכתוב  אפשר לומר לפי מ- ושבית שביו

, בספר עשרה מאמרות שכל דבר משך לשורשו
אם . וכל פש דבוקה ושואפת לשורש שמתה

כרי מתגייר סימן שדם יהודי בו ויצוץ שמתו 
תחזיר את , "ושבית שביו"וזהו . שואף למקורו

 .יצוץ הקדושה ששבה בו למקור מחצבתו
 )דברי ישראל (  

        
ה אשת יפת תאר וחשקת ה אשת יפת תאר וחשקת ה אשת יפת תאר וחשקת ה אשת יפת תאר וחשקת ''''וראית בשביוראית בשביוראית בשביוראית בשבי""""

        )יא, כא(         "          "          "          "          לקחת לך לאשהלקחת לך לאשהלקחת לך לאשהלקחת לך לאשהבה ובה ובה ובה ו
.. וגלחה... וחשקת בה ולקחת לך לאשה

 שכל מה -  ה'ה מעלי'והסירה את שמלת שבי
בוודאי יש בו שמץ , שמוצא חן בעיי ישראל

אם זה חן , אלא שיש צורך לברר, דבר טוב
לכן בא הצו . או שזה חן אמיתי ומהותי, חיצוי

וטים להסיר ממה את כל ההידורים והקיש
תמצא חן , בכל זאת, ואם אחר כך, החיצויים

           .     סימן שיש בה שורש דבר טוב, בעייו

 
 לא דברה תורה אלא כגד -  ולקחת לך לאשה

" לא"המלים ). לפי קדושין כא, י"רש(יצר הרע 
ה 'שלכאורה הי, ראות כמיותרות" אלא"ו

 -? "דברה תורה כגד יצר הרע"צריך לומר 
) יבמות סג(בזה לפי מה דאיתא בגמרא הכווה 

. אשתו, חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו' ר
ה 'ה בסודרי'ה משכח מידי צייר לי'כי הי

ה צוררו 'ה מוצא דבר הי'כשהי(ומייתי יהלה 
והא קא , ה רב'אמר לי). במטפחתו ומביאו לה

דייו שמגדלות , ה'אמר לי. ה למר'מצערא לי
והה אצל .  החטאאת ביו ומצילות אותו מן

יפת תואר שסופו להיוולד ממה בן סורר 
ממילא אין תועלת של ) י בפסוק זה"רש(ומורה 

ושאר רק היתרון , "ומגדלות ביו"
לא דבר "וזהו ". מצילות אותו מן החטא"ש

אצל יפת תואר , "תורה אלא כגד יצר הרע
שארת רק התועלת שמצילות אותו מן 

אין " גדלות ביוומ"כי התועלת של , החטא
  .כי סופה שיוולד ממה בן סורר ומורה, בה

 )השיל' רבי ר (                

 
.  לא דברה תורה אלא כגד יצר הרע-  ולקחת 

פעמים מתיר הרופא לחולה ברוב הפצרותיו 
לאכול דבר כדי שיראה החולה את הזק שיסב 

וכן הוא במצוות . לו ויבין צדקת הרופא
 שהתורה ,  מסית את האדםהיצר הרע. התורה

 

 
 

מועת מן האדם דברים ובים ומועילים 
ולכן גזרה חכמתו יתברך להתיר , וערבים לגוף

לאדם פעם אחת דבר שפשו מתאווה לו 
סופה להיות "והשתלשות הדברים , ביותר
סופו להיוולד ממה בו סורר ", "שואה
מזה או למדים שכל האיסורים וצווי ". ומורה

 )אהל יעקב (. האדם לטובתוהתורה הם לתועלת

 
ה מתירה  " שאם אין הקב-  ולקחת לך לאשה
מין החשד על אדם ). י"רש(ישאה באיסור 

שאם לא יתירו לו בהיתר ישאה , מישראל
ומדוע דווקא באיסור זה יש חשש ? באיסור

 וראה - '? שלא יחזיק מעמד וימרה את פי ד
הירא "שהרי הכריזו קודם המלחמה , לומר

: ל"ודרשו חז, "בב ילך וישוב לביתוורך הל
מצא שכל הבא . הירא מעבירות שבידו

ומי , ה בטוח בעצמו שלא חטא'למלחמה הי
עלול להיכשל , שאין לו כל רגש של חטא

 )החוזה מלובלין (                   .בהזדמות ראשוה

 
ברכת (ל אמרו " חז- וחשקת בה ולקחת לאשה

. ל יצר הרעלעולם ירגיז אדם יצר טוב ע) 'ד
צחו ... אם לא יעסוק בתורה, צחו מוטב

אם צחו ; ואם לאו יקרא קריאת שמע, מוטב
והה . ואם לאו יזכיר לו יום המיתה, מוטב

תואר עבר את -האיש הזה שחשקה פשו ביפת
הוא ירא . כל השלבים ובחן בכל הסיוות

). איש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו(שמים 
 -שראל אתם קרבים היום שמע י(ש "קרא ק

ה 'ובשעת מלחמה הי). י"עיין רש, ש"בזכות ק
לא שזכר את יום , כפסע ביו ובין המוות

. אלא ראה את מלאך המוות במו עייו, המיתה
ואם בכל זאת לא עלתה לו לצח את יצרו 

שוב אין לו תקה אחרת אלא , וחשק בה
 )פי מבין (                                            .להתירה לו

 
ה וישבה ה וישבה ה וישבה ה וישבה ''''ה מעליה מעליה מעליה מעלי'''' את שמלת שבי את שמלת שבי את שמלת שבי את שמלת שביוהסירהוהסירהוהסירהוהסירה""""

ה ואת אמה ירח ה ואת אמה ירח ה ואת אמה ירח ה ואת אמה ירח ''''בביתך ובכתה את אביבביתך ובכתה את אביבביתך ובכתה את אביבביתך ובכתה את אבי
ה ובעלתה והיתה ה ובעלתה והיתה ה ובעלתה והיתה ה ובעלתה והיתה ''''ימים ואחר כן תבוא אליימים ואחר כן תבוא אליימים ואחר כן תבוא אליימים ואחר כן תבוא אלי

  )יג, כא(                                   """"לך לאשהלך לאשהלך לאשהלך לאשה
 למה - ה ואת אמה ירח ימים'ובכתה את אבי

' ר:  בגמרא אמר-? כתיב ירח ולא חודש
 זו - ה ואת אמה 'עקיבא אומר ובכתה את אבי

) ה ב'ירמי(א אומר וכן הו, עבודת כוכבים
ה 'שעלי, )יבמות מח(אומרים לעץ אבי אתה 

ולכן כתיב , ז ולהכס לכלל ישראל"לפרוש מע
סמל עם ישראל שמוים , שם הלבה" ירח"

 )דברי שאול (                                                .ללבה



כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה """"
והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה 

              """"ה הבן הבכר לשניאהה הבן הבכר לשניאהה הבן הבכר לשניאהה הבן הבכר לשניאה''''והשנואה והיוהשנואה והיוהשנואה והיוהשנואה והי
        )טו, כא(             

מכיון שאמר וילדה לו בים , יש לדקדק
איך הבן , אם כן, האהובה ואחר כן השואה

וילדו לו : ה לכתוב לומר'והי? הבכור לשיאה
 ראה מכאן -. בים השואה והאהובה

מי שהוא , שלעיין בכור לחלה תלוי ביצירה
לו משפט , אף שולד אחר כך, הבכור ליצירה

כגון שהשואה תעברה קודם , כיצד. הבכורה
ואחר כך , חדשים' להאהובה וילדה לט

והיתה , חדשים' תעברה האהובה וילדה לז
: וזהו הרמז במקרא. לידת האהובה קודם

-על- ואף, וילדו לו בים האהובה והשואה"
 )א"הגר(     .ה הבן הבכור לשיאה' והי-כן -פי

        

כי את הבכר בן השנואה יכיר לתת לו כי את הבכר בן השנואה יכיר לתת לו כי את הבכר בן השנואה יכיר לתת לו כי את הבכר בן השנואה יכיר לתת לו """"
כל אשר ימצא לו כי הוא כל אשר ימצא לו כי הוא כל אשר ימצא לו כי הוא כל אשר ימצא לו כי הוא פי שנים בפי שנים בפי שנים בפי שנים ב

 )יז, כא(     """"ראשית אנו לו משפט הבכרהראשית אנו לו משפט הבכרהראשית אנו לו משפט הבכרהראשית אנו לו משפט הבכרה
כי את הבכר בן השואה יכיר לתת לו פי 

 מהפסוק הזה או - שים בכל אשר ימצא לו
. שהבכור וטל פי שים: למדים שי דברים

לא בראוי להמצא , "בכל אשר ימצא"ו
ריווח (שאין הבכור וטל בראוי , )בכורות ב(

. כבמוחזק) ואיו בעין, חר כךשעתיד לבוא א
ה 'שאותיותי, "בכר"וכל זה מרומז בתיבת 

, י, כפולות הן במספרן מן האותיות א, ר, כ,ב
וכפולות . הייו שוטל פי שים, שלפיהן, ק

הן רק לאותם שלפיהם ולא לאלה של 
בכסים שפלו (רק במוחזק : לרמז, אחריהן

כסים " (ראוי"אבל לא ב, )בירושה בעין
בזה איו וטל אלא , )כ"אוים לבוא אחהר

  )א"בשם הגר, פתגמין קדישין (.כשאר יורשים

        
 -ר ,כ,גם בעל הטורים מביא את הרמז של ב

" ואו"וה: ומוסיף עוד בזה הלשון, ק, י, א
שכותבין אותה שי , כתבה כפולה) שבבכור(
שבמקראות " בכר"אולם לפיו כל ה". ווין"

ה שמסורת אחרת וכרא. הן" ואו"הללו חסר 
 )החוזה מלובלין (.       היתה לפי בעל הטורים

  
  ) יח, כא("            בקול אביו ובקול אמו"

ולא הספיק " אביו"טעם שהוצרך להזכיר 
  .וחוזר לאביו שאמר בסמוך, לומר בקולו

ורה ליולדיו העיר הכתוב כי כן סורר ומ
שהם , יסובבהו כן היותו מורד באביו ואמו

ק "זוה(וכסת ישראל :) ה"ברכות ל(ה "הקב
שמע בי ) "ח, משלי א(ד אומרו "ע.) ה"ב פ"ח

כי לפי , "מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך
ומיחים , שיולדיו חושכים שבטם מביהם

וזה , אותם לעשות הטוב והישר בעייהם
  .יסובב שגם בהם ימרוד

דע , "כי יהיה באיש וגו"וזה שיעור הכתוב 
, ה וכסת ישראל"שאיו שומע בקול הקב

', פי, ולזה  הגם שיסרוהו לא ישמע אליהם
מלבד שלא יקבל לחזור מעבירות שביו ובין 

   .עוד לו שלא ישמע אליהם, המקום
     )'ח הק"אוה(                        

 
ה לאיש בן סורר ומורה איננו ה לאיש בן סורר ומורה איננו ה לאיש בן סורר ומורה איננו ה לאיש בן סורר ומורה איננו ''''כי יהיכי יהיכי יהיכי יהי""""

שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו 
  )יח, כא(                   """"ולא ישמע אליהםולא ישמע אליהםולא ישמע אליהםולא ישמע אליהם

 בן סורר - ה לאיש בן סורר ומורה'כי יהי
ומקשים ). י"רש(ומורה ידון על שם סופו 

לפי מה שהוא עתיד עכשיו הוא ידון ולא 
 -" על שם סופו" אלא הפירוש הוא -? לעשות

". בן סורר ומורה: "סוף שם התואר שלו

שלא די כי סורר ; "מורה"וידון הוא על ה
, אלא גם מורה לאחרים ללכת בדרכיו, ההו

  . וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו
 )מקוצק' מ' מ' ר(                                              

              
 בן סורר -ש בן סורר ומורה ה לאי'כי יהי

הגיעה תורה לסוף , ומורה הרג על שם סופו
סוף שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו , דעתו

ואיו מוצא ועומד בפרשת דרכים ומסלטם 
אמרה תורה ימות זכאי ואל , את הבריות

). בשם הגמרא סהדרין סח, י"רש(ימות חייב 
אם הטעם הוא בשביל : ומקשים המפרשים

, הרי רוצח דיו בסייף, את הבריותשילסטם 
, ולמה מעישים בן סורר ומורה בסקילה

ם בפירושו " הרא-? שהיא מיתה חמורה יותר
משום ) א: על המורה כותב על זה שי טעמים

שמלסטם את הבריות ועומד על פרשת 
. איו משמר שבתות ומתחייב סקילה, דרכים

מכלל " איו שומע בקולו"מדכתיב ) ב
מקלל את אביו ואמו שעושו שהוא גם 

הרי : מסביר כך" באר שדה"ובספר . בסקילה
כשיעמוד על פרשת דרכים וילסטם את 
הבריות לא יהיו לו עדי התראה ולא עדי 

י "אלא כפי רש? ואיך יקבל את עושו, מיתה
והאלקים אה "משפטים על הפסוק ' בפ

שההורג במזיד בלי עדים עומד תחת , "לידו
גגה עומד על הסולם וופל הסולם וההורג בש

מצא שבן סורר ומורה יקבל סוף . עליו הורגו
ורגמהו "ולכן , סוף את עושו על ידי סקילה

       ".כל אשי עירו באבים
        

לא תראה את שור אחיך או את שיו לא תראה את שור אחיך או את שיו לא תראה את שור אחיך או את שיו לא תראה את שור אחיך או את שיו """"
נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם 

  )א, כב((((                                  " " " " לאחיךלאחיךלאחיךלאחיך
 - לא תראה את שור אחיך או את שיו דחים

משפטים אמר ' ובפ, ר אחיךכאן אמר שו
, שלא די בהחזרת אבדתו, ללמדו, שור אויבך

המצוה . אלא יש להסיר גם את השאה
צריכה להיות הגורם שתשרש מלבך השאה 

השב , ותעורר רחמי אח ורגשות אחוה
,  כשתחזיר לו את האבדה-תשיבם לאחיך 

  )לפי רביו בחיי(          .       ה כאחיך'כבר יהי

        
מי שרי , )פסחים קיג(במגרא מקשים : ל"לה

, הרי כתיב לא תשא את אחיך בלבבך, לשוא
ה 'וזה הי. ומתרצים שראה בו שעבר עבירה

שכולם היו ממלכת כהים וגוי , קודם העגל
אז אם ראה אדם שחברו עבר עבירה . קדוש

, תצא' אבל כאן בפ. ה מותר לשאותו'הי
אחרי שכולם כשלו בחטאים , במשה תורה

אם מי שהוא ראה בחברו ,  שויםובעווות
, ה צריך קודם לפשפש במעשיו'הי, חטא

ה מוצא כמה מכשולים ופקפוקים 'ובוודאי הי
. אדם כזה אסור לו לשוא את רעהו. בעצמו

ולא הותר הדבר אלא למי שהוא עצמו צדיק 
אבל אדם כזה קשה . תמים בכל דרכיו

ה והם 'ראיתי בי עלי: ועל זה אמרו, למצוא
  )משך חכמה(.     לכן אמר כאן אחיך,מועטים

        
...  פעמים שאתה מתעלם-והתעלמת מהם 

עקיבא ' ר). מ ל"ב(כגון זקן ואיו לפי כבודו 
, ביקר פעם בווארשה, רבה של פוזן, איגר

ה 'סדלר עי שהי, והלך לחפש שם קרוב שלו
עקיבא ' ה ר'כשמצאו הי. דר בפיה ידחת

: ביושאלו אותו מקור. איגר שמח ביותר
סוף סוף רבה של פוזן ? טרחה גדולה כזו למה

' אמר להם ר. ושמא אין זה לפי כבודו, הוא
" והתעלמת מהם"על הפסוק : עקיבא איגר

כגון זקן , ל פעמים שאתה מתעלם "דרשו חז
ה 'ישעי(ואילו על הפסוק . ואיו לפי כבודו

אין דרש כזה " ומבשרך לא תתעלם) "ז, לח
, ל כבוד שבעולםסימן שצריך אדם לדחות כ
  .קרובו-ובלבד שלא להתעלם מבשרו

        
ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו """"

ה עמך עד ה עמך עד ה עמך עד ה עמך עד ''''ואספתו אל תוך ביתך והיואספתו אל תוך ביתך והיואספתו אל תוך ביתך והיואספתו אל תוך ביתך והי
  )ב, כב(        " " " " דרש אחיך אתו והשבתו לודרש אחיך אתו והשבתו לודרש אחיך אתו והשבתו לודרש אחיך אתו והשבתו לו

אבל אם הלך ,  בעליו- עמו -  הקם תקום עמו
הואיל ועליך מצוה אם , וישב לו ואמר לו

מכאן ). י"רש(פטור ,  טעון-רצית לטעון 
ה גם לגבי הסיוע שמסייעים לו לאדם מן 'ראי

רק אם הוא ', השמים בתורה ובמצוות ד
אז מסייעים לו מן , עצמו יגע ועמל עליהם

  )מקוצק' מ' מ' ר (  .                              השמים
  

כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך בכל עץ כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך בכל עץ כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך בכל עץ כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך בכל עץ """"
או על הארץ אפרחים או ביצים והאם או על הארץ אפרחים או ביצים והאם או על הארץ אפרחים או ביצים והאם או על הארץ אפרחים או ביצים והאם 

ל הביצים לא ל הביצים לא ל הביצים לא ל הביצים לא רבצת על הפרחים או ערבצת על הפרחים או ערבצת על הפרחים או ערבצת על הפרחים או ע
  )ו, כב(                 " " " " תקח האם על הבניםתקח האם על הבניםתקח האם על הבניםתקח האם על הבנים

והאם רבצת על האפרחים או על הביצים לא 
 בטעם מצות שילוח - תקח האם על הבים

בעלי החיים משועבדים : הקן אפשר לומר
מפי שהם חומריים והאדם הוא , לאדם
והאם היושבת . והחומר משועבד לשכל, שכלי

ה ואיה יכולה לעזוב אותם 'על האפרוחי
מידה זו יש בה ,  מידת הרחמות שבהמחמת

כי כל יסוד חומרי הוא רק . מעין כוח שכלי
ולכן אמרה תורה . ולא לאחרים, לעצמו

הייו , שבשעה שהאם רובצת על האפרחים
איו דין , בשעה שמפעם בקרבה כוח שכלי

  . שתימסר לרשות האדם
  )וב'אברהם מסוכצ' ר ר"אדמו(

 

    שלח תשלח את האם ואת הבנים תקחשלח תשלח את האם ואת הבנים תקחשלח תשלח את האם ואת הבנים תקחשלח תשלח את האם ואת הבנים תקח""""
  )ז, כב(" " " " לך למען ייטב לך והארכת ימיםלך למען ייטב לך והארכת ימיםלך למען ייטב לך והארכת ימיםלך למען ייטב לך והארכת ימים

 אם מצוה - למען ייטב לך והארכת ימים
קלה שאין בה חסרון כיס אמרה תורה למען 

קל וחומר למתן , ייטב לך והארכת ימים
הרי ישן עוד ). י"רש(שכרן של מצות חמורות 

הרבה מצוות שאין בהן חסרון כיס ולא 
ולמה דווקא מצות , קראין מצוות קלות

 אלא משום -? שילוח הקן קראת מצוה קלה
כי יקרא קן , שכן הדין. שאיה צריכה הכה

ומצוה שאיה צריכה .  פרט למזומן-צפור 
   .הכה מצוה קלה היא

  )אברהם מרדכי מגור' ר ר"אדמו (   
  

כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך """"
ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל 

   )ח, כב(                                                                                                        """"ממנוממנוממנוממנו
 אם תעלית למעמד -ועשית מעקה לגגך 

גג הוא רמז , לגאוהלא תיתפס , עליון
 גדר - ועשית מעקה לגגך . להתשאות וגיאות

שתגדור ותחסום את ). י"רש(סביב לגג 
ה לך ' משם תהי- ואם לא . ההתשאות

: כמו שאמרו. כי יפול הופל ממו, פילה
  )ה"של(                                    .לפי שבר גאון

        
 ראשי תיבות של -ועשית מעקה לגגך 

. עבירהמשים קבירה ערהורי ה, "מעקה"
, הוא האיבר הגבוה ביותר של האדםהמוח 

ללמדי שמצווים או לשמור את . וקרא גג
  )תולדות אדם(            . המוח מהרהורי עבירה

  

  )י, כב(           """"לא תחרש בשור ובחמר יחדולא תחרש בשור ובחמר יחדולא תחרש בשור ובחמר יחדולא תחרש בשור ובחמר יחדו""""
 שי טעמים - לא תחרש בשור ובחמר יחדו

ואין , על כל מעשיו' כי חומל ד, האחד: אמרו
ולכן , כוח החמור ככוח השור לסחוב כמוהו



 

  

אבן ( צריך להתאמץ מעל לכוחותיו הוא
כי השור מעלה גרה : והטעם השי). עזרא

ויהא , והחמור איו מעלה גרה, ולועס תמיד
, ראה לחמור כי השור אוכל והוא מתעה

  )חזקוי( ).רבי יוסף קארו(וזה צער בעלי חיים 

        
     """"לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדולא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדולא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדולא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו""""

  )יא, כב(
ט זדמן ישראל מסל'  ר- לא תלבש שעטז

ר "האדמו. ר ידוע"במקום מרפא עם אדמו
כשהוא , סע בעגלה רתומה לשי סוסים

, כדרכו, ישראל' ור, מוקף חסידים ומעריצים
בשעת טיולו בכרכרה פגש . ה הולך רגל'הי

ישראל מסלט כשהוא הולך ' ר את ר"האדמו
לא . הזמין אותו הרבי שיעלה לכרכרה, ברגל

אולי זהר מר , אמר לו הרבי. ישראל' רצה ר
שבות "הרי ה, מלסוע בכרכרה מחשש שעטז

וכדאי הוא לסמוך , מתיר בכגון דא" יעקב
, ישראל' אמר לו ר, כן. עליו בשעת הדחק

שבות "מחשש שעטז אפשר לסמוך על ה
  .    אבל מה עושים בחשש של גאוה, "יעקב

  )יפת' י(             
  

גדלים תעשה לך על ארבע כנפות גדלים תעשה לך על ארבע כנפות גדלים תעשה לך על ארבע כנפות גדלים תעשה לך על ארבע כנפות """"
  )יב, כב(                   """"ר תכסה בהר תכסה בהר תכסה בהר תכסה בהכסותך אשכסותך אשכסותך אשכסותך אש

 למה מברכין על לבישת - גדלים תעשה לך
הרי עיקר , "להתעטף בציצית"הטלית 

 משום שהציציות - ? העטיפה היא בטלית
לכן , תלויות למטה וגררות על הארץ השפל

  .הן העיקר
יחזקאל ' ר ר"בשם אדמו, מאיר עיי חכמים(

  )מקוזמיר
        

גם דור עשירי גם דור עשירי גם דור עשירי גם דור עשירי ' ' ' ' לא יבא ממזר בקהל דלא יבא ממזר בקהל דלא יבא ממזר בקהל דלא יבא ממזר בקהל ד""""
  )ג, כג(                      "     "     "     "     '''' יבא לו בקהל ד יבא לו בקהל ד יבא לו בקהל ד יבא לו בקהל דלאלאלאלא

אמר כאן דור עשירי ואמר להלן בעמוי 
מה דור עשירי דלהלן עד , ומואבי דור עשירי

). ספרי(אף דור עשירי שבכאן עד עולם , עולם
? ולמה לא אמר בפירוש אצל ממזר עד עולם

ל " מובא בספרים שיש כאן רמז לדברי חז-
ר לעתיד עתידים ממזרים ליטה, )קדושין עב(

  )ילקוט יהודה(.   לכן לא אמר עד עולם, לבוא

        
 ולמה -' גם דור עשירי לא יבא לו בקהל ד

 כי לפי החשבון -? הוזכר דווקא דור עשירי
ד "איו מצא בדור העישרי אלא חלק אלף וכ

 חצי -דור ראשון : דוק וחשוב. מן הממזר
 חלק - דור שלישי .  חלק רביעי-דור שי , חלק

דור .  חלק שש עשרה-ור רביעי ד. שמיי
 -דור שיש .  חלק שלושים ושיים-חמישי 

- דור שביעי אחד מ. חלק שישים וארבע
 -דור תשיעי . ו"ר- דור שמיי אחד מ, ח"קכ

אלף - אחד מ- דור עשירי . ב"תקי- אחד מ
לכן מדגישה התורה שגם חלק כזה לא . ד"וכ

 .ה אפילו באלף לא בטיל'כי ברי, יבוא בקהל
  ) ליבוש חריף'ר(  

  

על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם """"
ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר 
שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור 

  )ה, כג(                         """"ארם נהרים לקללךארם נהרים לקללךארם נהרים לקללךארם נהרים לקללך
אשר לא קדמו אתכם בלחם "ה רק 'כי לו הי

, ה לדון אותם לכף זכות'אפשר הי" ובמים
ה באפשרותם לכלכל עם 'שהיו עיים ולא הי

ואשר שכר עליך "אבל . םשלם בלחם ובמי
להציר לישראל " את בלעם בן בעור לקללך

, ולקללם השיגה ידם לשכור את בלעם

 משמע שמשאתם מעו -לא " לחם ומים"ול
  .מלקדם פיהם בלחם ומים

  )יהותן אייבשיץ' בשם ר, מגזו העתיק(

        
אולי לא קידמו בלחם שלא רצו , ועוד

שהרי גזרו על פתם משום , להכשילם
למה שכרו את בלעם , אם כן, ותיהםב

  )גלילי זהב(.    להשיאם להפקיר את בותיהם

        
 אפשר לומר - ואשר שכר עליך את בלעם

הרי אין שליח לדבר , לכאורה: בדרך חידוד
כי דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי , עבירה

ולמה ייעש מואב על מה שעשה , שומעים
 'ד: אמרו) ק ה"ב( אלא בגמרא -? בלעם

דברים העושה אותם פטור מדיי אדם וחייב 
ואחד מהם הוא השוכר עדי , בדיי שמים

חייב , ואף שזה שליח לדבר עבירה. שקר
: והתוספות שם כתבו. המשלח בדיי שמים

פטור אף מדיי , אבל אם אמר, דוקא שוכר
ולכן אמר כאן ואשר שכר עליך את . שמים
 וגזר עליו מן, וחייב בדיי שמים, בלעם

  )מטעמים(.            'השמים שלא יבוא בקהל ד
  
 "  ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך"

                   )טו, כג(                                  
  :מקוצקמדלי ' שאלו את הרבי ר

  ?ה"היכן גר הקב
  :ר"השיב האדמו

אבל אם , בכל מקום שמיחין לו להיכס
כי גם מלך , יראה בך ערות דבר ישוב מאחריך

-ודם לא ירצה להיכס לבית שפחי-בשר
  .אשפה יצבין על פתחיו

 
  

 משל ונמשל
        """"אני לדודי ודודי ליאני לדודי ודודי ליאני לדודי ודודי ליאני לדודי ודודי לי""""
, " ראשי תיבות אלול–" אי לדודי ודודי לי"

יום מראש ' כגד מ', וסופי תיבות עולה מ
כי באלו . חודש אלול עד יום הכפורים

ארבעים יום התשובה מקובלת להיות לבו 
קרוב לו ואז דודו , קרוב אל דודו בתשובה

ריש , משה ברורה" (לקבל תשובתו מאהבה
  ).א"סימן תקפ

אי "מקבל הפסוק " משה ברורה"מדברי ה
משמעות של ההגה הדדית , "לדודי ודודי לי

בין ישראל לאביהם שבשמים כאשר ישראל 
אף , מכווים עצמם בתשובה לקראת דודם

בא לקראתם ומקבלם  בתשובה , יתברך, הוא
  .באהבה ובחיבה

מביא הרב " סביב שולחו של המגיד"ר בספ
א משל בעין זה ילד "פסח קרוהן שליט

כאשר חבריו , שיחק לבדו על חוף הים
משתובבים בצהלה במרחק יכר מהער 

ער : יגש אליו אדם מבוגר ושאלו. הבודד
מדוע ? מדוע הך משחק כאן לבדך, צעיר

. איך מצטרף לחבריך שהתרחקו מהחוף
  !ל העציםומשחקים להאתם בצ

אי משחק כאן , השיב הילד הצעיר, אל דאגה
משום שאי מצפה שאיה תעבור כאן ואז 

  .אוכל להיף את הדגל שלי לרב החובל
: ואמר לו, חייך האיש לשמע דברי הילד

הרי , היאך הך מעלה על דעתך דבר כזה
. האיות אין יכולות כלל להתקרב לחוף

אמם ישה ספית וסעים גדולה מאד 
אך אין שום טעם שתמתין , העוברת בלב ים

לחזור ולשחק עם , איפוא, הך יכול. לה
  .חברך

! זוהי בדיוק הספיה אשר לה אי מחכה, לא
אי מחכה שאוכל להיף , השיב הילד בלהט

את הדגל שלי לרב החובל של ספית 
ואז הוא ייף לי , הוסעים שעליה דברת

  .בחזרה בדגל
 רב החובל של ,אמר לו האיש, זה מגוחך

, האיה הגדולה הזו היו אדם חשוב מאד
מסופק אי אם הוא יכול אפילו לראות אותך 

איי יכול , ממרחק רב כזה מכל מקום
להעלות על דעתי סיבה כל שהיא שבגללה 

  .הוא יסתכל לכיוון הזה בכלל
אלא , ברור לי שרב החובל לא רק יחפש אותי

יף יודע אי בבירור שכאשר יראה אותי מ
כי הוא יבין . דגל לעומתו הוא ישמח מאד

וכביטוי , שהדגל הוא ביטוי לגעגועי אליו
לשמחתו ואהבתו שתתפרץ גם הוא יופף לי 

  .אמר הילד בבטחון רב! בדגל
כיצד הך יכול להיות בטוח כל כך במה 

הביט הילד . התפלא האיש! שאתה אומר
בעיי האיש התמה ובבת צחוק על פיו אמר 

  .מפי שרב החובל הוא אבי: בפשטות
ה בטובו ובחסדו "והקב, כולו בים למקום

. מחפש אותו ממכון שבתו בגבהי מרומים
. ובמקום גדולתו שם אתה מוצא עוותותו

אם רק עמיד עצמו במקום ובמדרגה שמהם 
יובן שאו מצפים לו וושאים את עייו אליו 

מיד ייף אף הוא , "אי לדודי"בבחית 
את דגלו לעומתו ויקבלו באהבה יתברך 

ואין או צריכים ליותר משתי , ובשמחה
  )ילקוט לקח טוב(".            ודודי לי "-: המלים

  
  

 הליכות והלכות
        המשך מקצת דיני טבילת כליםהמשך מקצת דיני טבילת כליםהמשך מקצת דיני טבילת כליםהמשך מקצת דיני טבילת כלים

 יש לדאוג לפי הטבילה :צורת הטבילה
או מדבקות , חלודה, להסיר כל לכלוך

 שרשום מחיר הכלי או סוג הכלי וכן יש
להזהר להסיר את הדבק ששאר אחר 

כלים שהיו בשימוש לפי . הוצאת המדבקה
הטבילה כגון כלים של טרף שהיו בשימוש 

ורק אחר כך להגעיל אותם צריך קודם , גוי
. לטבול במקוה ואם שיה ישאל שאלת רב

תויות ומדבקות שרוצה בהם בדווקא והם 
  .רק על מיעוט הכלי אין צריך להסירם

ים מחלקים שוים שמתפרקים כלים המורכב
כגון מטחת בשר או טרמוס אין צריך לפרק 
אלא יטבול שלמים באותה דרך שמשתמש 

) אבל לא יפרק חלק וחלק ישאיר מחובר(
ואם רוצה יכול לפרק את כל החלקים לגמרי 

מ טרמוס טובלים כשהוא שלם ולא "ומ
  .מפורק

  הערות כלליות
כל אם  טבל כלי בלי להסיר מדבקות או . א

  .חציצה לא יצא וצריך טבילה שית
 ואם בשלמותוצריך להטביל את הכלי . ב

טבל חצי ועוד חצי או אפילו חלק קטן לא 
 ולכן יש להזהר בזמן  לא יצאכס למים 

שטובל להיח אותו בסלסלה או לקושרו 
ירטיב ידיו במי , ואם תופס בידו. בחוט

 שיכסו במים בין ביד רפויההמקוה ויאחוז 
  .לכליידו 

בחויות שיש מקוה כלים בתוך החות . ג
 כיון  לפי שטובלו עבור הכלי לשלםיזהר 

שיש חשש שאם טבל לפי התשלום לא יצא 
ידי טבילה וחייב לטבול שית לאחר 

ואם אכן טבל לפי ששילם ישאל . התשלום
  .שאלת רב
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מיחם , כלים חשמליים כגון טוסטר ללחם. ד
ם ואפשר מים חייב טבילה לרוב הפוסקי

ולחכות כמה לטבלו עם המערכת החשמלית 
בדוק ומוסה שזה לא מזיק ( שיתיבש  ימים
  !)לכלי

  .אין אפשרות לטבלו ישאל שאלת חכם
 במקוה הראוי רקטבילת כלים כשרה . ה

  .לטבילת שים
לאחר טבילת כלים עושה גדול או גדולה . ו

 ולא קטן אולם גוי או קטן יכול גיל מצוות
די גדול עומד על גביו ורק כלי לטבול אם יהו

  . אחד יטביל היהודי בכדי שיוכל לברך
  
  
  

  מעשה חכמים
        

האנוכיות עלולה להוביל לדברים האנוכיות עלולה להוביל לדברים האנוכיות עלולה להוביל לדברים האנוכיות עלולה להוביל לדברים 
        החמורים ביותרהחמורים ביותרהחמורים ביותרהחמורים ביותר

עד דבר ' וכו' לא יבא עמוי ומואבי בקהל ה"
-'ג ד"כ" (אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים

  )'ה
ולא , המגיד מדובא ביקש פעם לצאת מעירו

כדי שלא ,  פיו מועדותרצה שיידעו אה
ארז המגיד מזוודותיו . ירדפו אחריו גם לשם

, בדרכו הגיע לעיירה קטה. ויצא, בהחבא
וסר לאכסייתו של יהודי אחר וביקש רשות 

  .לשבות בביתו
אין לי כעת פאי להתעסק עמך אפילו לא "

  .השיב האכסאי, "לשוחח מילה אחת
  .בהל המגיד, "מה קרה"
וד מספר דקות ידרוש בע? לא שמעת, מה"

  !...בבית המדרש שלו המגיד מדובא
כיצד יתכן . המגיד לא האמין למשמע אזיו

ומיד הזמיו , שכבר ידעו בעיירה על בואו
ר "הלך המגיד עם כל הציבור לביהמ.. לדרשו

  .והמתין לבאות
 
 
 
 
 
 
 

לפתע כס לבית המדרש אדם שהציג את 
המגיד . עצמו כהמגיד מדובא והחל לדרוש

תי יושב בין כל האשים ומאזין האמי
בתחילת דבריו ... לדרשתו של המגיד מדובא

אך לאחר כמה , דברי מוסר' המגיד'עוד דיבר 
  .דקות יצאו מפיו שטויות והבלים

לא יכול היה המגיד להחריש יותר והודיע 
ולא מי , הוא המגיד מדובא- לקהל שהוא

  .שעומד ליד הסטדר
        ............הכרעתם של הגבאיםהכרעתם של הגבאיםהכרעתם של הגבאיםהכרעתם של הגבאים

בבית הכסת קמה סערה גדולה  המוי 
היהודים שבאו לשמועה את הדרשה 

 באים גה……התווכחו בייהם מי המגיד 
מגידים יבקשו משי ה: העלו רעיון משלהם

ומי שמשליו , לומר משל על פרשת השבוע
כדרכו של המגיד . יהיו עימים וערבים יותר

  ...כהמגיד מדובא' יוכרז'הוא , "האמיתי"
לא יבוא עמוי ומואבי "הפסוק שבחר היה 

וכמובן שהמגיד מדובא אמר , "'בקהל ה
בדרכו בקודש משל יפלא שיקלט היטב 

סולק מבית והוכל ההוא , בליבות השומעים
  .המדרש בבושת פים

המשל סב על הקושיה מדוע התורה מדגישה 
' שהסיבה שלא יבוא עמוי ומואבי בקהל ה

לא קדמו אתכם בלחם "היא עקב כך ש
הרי הם ? וכי זה היה כל חטאם? "ובמים

  ?ביקשו גם להרוג את עם ישראל
אמם התורה מפרשת לאחר מכן גם את 

 זו היתה אך לא, החטא הזה שביקשו להרגם
. 'הסיבה שמעה אותם מלבוא בקהל ה

לא קידמו "התורה תולה את הדבר רק ב
  ".אתכם

לאחר , )ד"פסוק י, ט"פרק ק(, גם בתהילים
יזכר עון "שדוד מזכיר את שואיו ומבקש ש

הוא , "וחטאת אמו אל תמח' אבותיו וכו
יען אשר לא זכר עשות : "מפרט את החטא

  "...חסד וירדף איש עי ואביון
  האם זה היה עיקר : וגם כאן צריך להקשות

הרי הם רדפו אחריו כדי ? החטא של שואיו
וכפי שמובא שם בפסוקים שלאחר , להורגו

  ?מכן
 
 
 
 
 
 
 

תאוות הרצח של , הרי לו יסוד גדול עד מאוד
לא קידמו 'האדם היא רק התוצאה של 

כאשר האדם עובר את . 'אתכם בלחם ובמים
ושב על ואיו ח, חייו בצורה איגואיסטית

הרי הוא מסוגל להגיע למצבים של , אחרים
אם חבירו יחסום לו את הדרך . ל"רח, רציחה

, ולא יאפשר לו להגיע להאות האישיות שלו
ויעשה את הפשע , הוא לא יחשוב פעמיים

  .הגדול ביותר
- העצמיות של האדם היא-האוכיות ואהבת

היא המביאה אותו לכך שירצה לקחת את 
ולכן כאשר התורה מזכירה את , בירוחיי ח

הסיבה מדוע לא יבואו עמוי ומואבי בקהל 
היא איה הסיבה מדוע לא יבואו עמוי ', ה

היא איה מדברת על ', ומואבי בקהל ה
כיוון שזו רק התוצאה , תאוות הרצח שלהם

מכך שלא קידמו את עם ישראל בלחם 
  .וכך גם אצל דוד המלך ושואיו, ובמים

  )שמג-שמב' עו עמטובך יבי(
  

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב .צ..ת
  

 


