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 פנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשה
  
' כי תצא למלחמה על אויבך ותו ה"

  )י, כא   (     "                                   אלוקיך בידך
מדוע כאן אחרי כי תצא למלחמה באה 

ואילו , "אלוקיך בידך' ותו ה"ההבטחה 
וכי תבואו : "אמר) ט, י(בפרשת בהעלותך 
והרעותם בחצוצרות ..." מלחמה בארצכם

  ? וושעתם מאויבכם–ואז ... רתםוזכ
" כי תצא"ועוד מדוע כאן אמר בלשון יחיד 

  ?..."וכי תבואו מלחמה"ושם בלשון רבים 
קושיא אחת מתורצת בחברתה , אלא

, דהייו, בפרשתיו אמר כי תצא בלשון יחיד
 –כאיש אחד ובלב אחד באחדות וברעות אז 

ל דורו של  "כפי שאמרו חז" בידך' ותו ה"
ועל שלא היתה ביהם , ז היו"ב עובדי עאחא

 אבל כי –. מחלוקת היו מצחין במלחמה
תבואו מלחמה שתהיו מפולגים אז תצטרכו 

            ) שם שמואל(                        .לרחמים גדולים
  
  

  ר מקוצק"תרוץ וסף מהאדמו
 אם אתה היוצא למלחמה אל עבר –" כי תצא"

בקל " יך בידךאלק' ותו ה" אז –האויב 
אולם אם . וללא צורך בישועה מיוחדת

המלחמה היא אחרי שהאויב בא כבר 
 אז זקוקים לרחמי שמים –" בארצכם"

" בידך' ותו ה"מרובים ואין זה בבחית 
וכן הוא הדבר ". וושעתם"אלא צריך , בקל

קודם שיהא . במלחמה התמידית מלחמת היצר
 אבל , קל לך לצחו–לו דריסת רגל אצלך 

אחרי שהוא כבר מקן בליבך וקה אצלך 
  .שביתה כי אז תכבד המלחמה מאד

  )  ק מקוצק"הרה(         
  
  
.. ושבית... 'ותו ה.. כי תצא למלחמה"

  )יא-י, כא(   "וראית בשביה אשת יפת תאר
ח מהלכות מלכים מביא ביחד "ם בפ"הרמב

את ההלכות שבשעת מלחמה הותרו מאכלות 
  .רה אשת יפת תארוכן הות. אסורים
עלול להווצר מצב שעם " אור החיים"אומר ה

ישראל יצא למלחמה לא בגלל שיש באמת 
צורך במלחמה אלא כדי להות מאיסורים 

לכן האריכה התורה . שהותרו בשעת מלחמה
  . בפסוק ראשון שתהיה

' שהם אויבי ה, יציאתך למלחמה על אויבך
' אשא וכו' הלא משאיך ה"ה "ש דהמע"כמ

' ואז אתה מובטח שיתהו ה" יבים היו לילאו
אבל אם תהיה יציאתך למלחמה מפי , בידך

  .סיבה אחרת אין אתה מובטח כלל שתצחו
  )אור החיים(                

 
  

  
ולקחת .. וראית בשביה אשת יפת תאר"

  )יא, כא(                   "                   לך לאשה
ילו כשאיה יפת הלא דין זה והג אפ) א: וקשה

מה ) ב. סתם" אשה"כ היה לכתוב "תואר וא
אלא דאיתא ? "לך"פשר ההדגשה ולקחת 

חדא : בגמרא שבכל אשה יש שתי מעלות
ותו שמגדלות ביו , שמצילות אותו מן החטא

ל "אבל ביפת תואר שאמרו רז. לתלמוד תורה
כל הושא יפת תואר סופו שמוליד בן סורר 

א למעליותא והייו כ יש בה רק חד"ומורה א
יפת "ולפיכך אמר הכתוב , ר"שמצלת מן היצה

רצוו לומר שאשה זו יפה רק בתואר " תאר
אחד ואיה כשאר השים שיפות בשי תוארים 

וזהו . להציל מן החטא ולגדל הבים לתורה
 דייקא לתועלת עצמך שמצלת –" ולקחת לך"

   . אותך מן החטא ולא לתועלת ביך
  )איש חידרשות בן (      

  
ה אשת יפת תאר וחשקת 'וראית בשבי"

  )יא, כא(                       "בה ולקחת לך לאשה
מוטב שיאכלו , לא דיברה תורה אלא כגד יצר הרע

ישראל בשר תמותות שחוטות ואל יאכלו בשר 
  :)קידושין כא(תמותות בלות 

כאשר ראה הבורא יתברך שעלול האדם 
, מאד הסיוןלהקלע למצב שבו יקשה עליו 

, חשש גדול שמא ייכשל בעבירה' וממילא יהי
זהו פשר דברי הגמרא . עמד והתיר את האיסור

כאן על ההיתר שהתירה התורה אשת יפת 
  .תואר

יש לו הארה פלאה עד מאד הסותמת , ומכאן
ואומרים כי יש תקופות או ,  פי הדוברים הבל

לקיים את מצוות " אי אפשר"מצבים שבהם 
על כן חושבים . הרותיה כפי שהןהתורה ואז

ו אי אלו דברים "הם כי יש צורך לשות ח
  .בתורה ולהתאימם לרוח הזמן

דין יפת תואר בא וטופח על פיהם ומוכיח 
שכן כאשר רואה , שאין שום שחר לטעתן

הבורא שיש בתורה דבר שקשה מאד לאדם 
  .הוא יתברך מתיר את האיסור, לעמוד בו

, טור את עצמו מן הדיןלפיכך אין אדם יכול לפ
על ידי הטעה שאיו יכול בשום אופן להתגבר 

מצוות . על יצרו ולקיים את התורה ומצוותיה
יכול כל אחד , עשה ולא תעשה שצטוויו בהן

ובעת " לא יכולתי"הטעה . מישראל לקיים
  .אך ורק מחוסר רצון לסות ולהשתדל

  !וכל הבא ליטהר מסייעין בידו
  ) קובץ מאמרים–קאל אברמסקי רבי יחז(       

 
והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה "

  )יב, כא(                           "ה'ועשתה את צפרי
 לא דברה תורה אלא –" ולקחת לך לאשה"

    )יא, י כא"רש(כגד יצר הרע 
ולכן ציותה התורה שאותה יפת תואר תגלח 

שכמו , לומר לך, ה'שערותיה ותקצץ צפורי
  ות וצפורים צומחים מהגוף ואף על פי ששער

  

  
ובמקומם צומחים , כן אין בקציצתם שום כאב

כך אין לך להצטער , שערות וצפורים חדשים
על אשה זו שאיה חלק ממך ובמקומה תהא 

  .צמיחה אחרת
  ) ספר הזכרון לזכרו–ה יצחק פרקל 'רבי ידידי   (   
  
כי תהיין לאיש שתי שים האחת "

שואה וילדו לו בים אהובה והאחת 
הבן הבכר ' האהובה והשואה והי

ביום החילו את ביו את ' והי: לשיאה
לו לא יוכל לבכר את בן ' אשר יהי

   "האהובה על פי בן השואה הבכר
  )טז-טו, כא(                              

, הבן הבכור לשואה' אם הי: ראיתי מקשים
את מי שאיו אם כן פשיטא שאיו יכול לבכר 

צריך למיכתב רק שהבן הבכור יטול ' והי, בכור
וילדו "ועוד שהקשו דלפי מה שכתוב . פי שים

משמע שהאהובה " לו בים האהובה והשואה
הבן ' והי"אם כן איך אמר , ילדה בראשוה
וראה שהתורה משמיעה לו ". הבכור לשיאה

שאפילו אם האהובה ילדה לפי , בזה חידוש
ם כל זה הבן של השואה הוא ע, השואה

ומיירי באופן שבן השואה הוציא את , הבכור
ואף על פי , ראשו לפי שילדה האהובה והחזירו

הבן ' והי"ויש רמז על זה בתורה , כן הוא כילוד
המילה הבכר וטריקון הוציא " הבכר לשיאה

ואילו לרבי יוחן , ראשו בראשוה כילוד
דהייו שסגי ברוב ראשו :) בכורות מו(

גם כן יש לפרש הוציא ראשו כי , בפדחתו
 .).זיר מב(' רובו ככולו'אמרין בכל מקום 

  ) דברי אהרן–רבי דוד אהרן וויטרוב (

  
ראות . שתי פרשיות בתורה הסמוכות זו לזו

בפרשה הראשוה  . לכאורה כסותרות זו את זו
 כשהוא מצא מתירה התורה אשה יפת תואר

, ישאה באיסור, שאם לא יתירו לו, במלחמה
הרי שהתורה התחשבה ביצרו הרע של האדם 

ואילו , ופתחה לו פתח כדי שלא יאבד בחטאו
מדובר בבן סורר ומורה , בפרשה הסמוכה

ימות זכאי ואל ימות חייב , הדון על שם סופו
ולמה לא יתה גם לבן הצעיר :). סהדרין עא(

  ? להצילו מן החטאהזה הזדמות
, אבל הפרשה הראשוה מדברת באיש מבוגר

כי הרי לפי הגיל הזה לא , לפחות בן עשרים
הוא , והוא קיבל חיוך מעולה, יוצאים לצבא

, לא יתקלקל אם יתירו לו משהו בעת מלחמה
ה מדברת על ער שהוא לכל 'אבל הפרשה השי

היותר בן שלש עשרה שה ועדיין לא קבל את 
ואם לא יקבל , וך שכל אדם זקוק להמת החי

את החיוך הטוב אלא יפתחו לו כבר כעת פתח 
הוא יסטה , ללא בסיס של חיוך טוב, לחטא

, מן הדרך הטוב וילך ללסטם את הבריות
ימות זכאי ואל ימות 'לפיכך אמרה תורה 

כי אם יפתחו לו את פתח החטא הוא ', חייב

 )וילי אש ג–רבי דוד בודיק ( .בודאי ימות חייב



  "לתת לו פי שים'  וגוכי את הבכר"
  )יז, כא(           

 על כן בכר כתב –יען בכור וטל פי שים "
דהה : והבאור בזה). מדרש פליאה" (חסר

ב לא תמצא רק שליש "ב אותיות הא"בכל כ
' ב, אותיות שהן כפולות מהאות שלפיהם

' ר, שלפיה' כפולה מי' כ, שלפיה' כפולה מא
לרמז " בכר" אותיות –שלפיה ' לה מקכפו

ולכן באמת כתיב בכר , שבכור וטל פי שיים
לא היה ' כי אם היה מלא עם ו' חסר בלי ו

' איה כפולה מהאות ה' רמז זה שכן האות ו
  )ל"אחי המהרי(                                  . שלפיה

  

לאיש בן סורר ומורה איו ' כי יהי"
ובקול אמו ויסרו אתו שמע בקול אביו 
  )יח, כא(              "         ולא ישמע אליהם

עובר על מה ': כי חטאו של בן סורר ומורה הוא
  )ן"רמב(' שצטוויו קדושים תהיו

מבהיל הדבר כי התורה דורשת מער קטן 
להתהג , שזה עתה הגיע לגיל מצוות

אם לאו יכול הוא להפוך לבן סורר , בקדושה
  .ומורה

חוך לער על פי דרכו כי יזקין לא יסור  "אכן
כבר מגיל צעיר צריך ). ו, משלי כב" (ממה

כדי שכל ימיו לא יסור , להתחך לקדושה
 . מדרך הקדושה

 ) זכרון שמואל–רבי שמואל רוזובסקי (
 

  "'כי יהיה לאיש בן סורר ומורה וגו"
  )יח, כא(           

משה (בן סורר ומורה ידון על שם סופו 
צפה : ח בסהדרין"ובירושלמי פ). סהדרין

ה שסוף זה עתיד לגמר כסי אביו וכסי "הקב
ויושב לו בפרשת דרכים ומקפח את , אמו

וסופו לשכח את , והורג את הפשות, הבריות
ואמרה תורה מוטב שימות זכאי , תלמודו

סדר הדברים , לכאורה, והה. ואל ימות חייב
חילה מת: בירושלמי הוא מהקל אל הכבד

כ גוזל ומקפח "אח, מגמר כסי אביו ואימו
, אבל. כ אף הורג פשות"ואח, גם את הבריות

ז עדיין לא מספיק לחייבו מיתה "שכ, משמע
י "אלא רק היות וסופו שגם משכח תלמודו וע

כך הוא מתק את עצמו לגמרי מכל סכוי 
שיחזור אי פעם למוטב לכן צריך להעבירו מן 

  )ש כהמן"הגרי(                                   .העולם
  

  )יח, כא(."כי יהיה לאיש בן סורר ומורה"
י "רש(בן סורר ומורה על שם סופו הוא הרג 

  ).פ המדרש"ע
ם מדוע עשה "ידועה הקושיא של הרא

י "ה ס לישמעאל להחיותו במדבר ע"הקב
ז טעו המלאכים כי "וע. גילוי הבאר לאמו

יו לגרום מיתה לביך בצאתם עתידים ב
באשר הוא "ה "ז השיבם הקב"וע, לגלות

 דהייו שדין אדם לפי מצבו העכשוי –" שם
ם מדוע כאן "והקשה הרא. ולא על פי העתיד

  ?בבן סורר ומורה כן דים על פי העתיד
ל שיש הבדל בין בית דין של "ותירץ המהר
העולם ברא ,  דין של מטה-מעלה לבית 

ת כרצוו באופן שקיימת בחירה לאדם לעשו
. כ חטא האדם"ואין בית דין ותן עושים אא

כ "א, שאם יבואו עושים למוע את החטא
ה את ישמעאל "שללת הבחירה ולכן דן הקב

ד של מטה "אבל ב, לפי מצבו באותה שעה
ה שכופין למוע "שכופין על קיום המצוות ה

וכן יפתה התורה את כוחם לעוש , מעבירות
ים שסופו לחטוא עד כדי חיוב מיתה כשרוא

  )גור אריה(                  .וללסטם את הבריות
  

  ) יח, כא("               בקול אביו ובקול אמו"
ולא הספיק " אביו"טעם שהוצרך להזכיר 

  .וחוזר לאביו שאמר בסמוך, לומר בקולו

העיר הכתוב כי כן סורר ומורה ליולדיו 
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"בקול הקבשאיו שומע 

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

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

 

לא תראה את שור אחיך או שיו דחים "
  )א, כב("                            והתעלמת מהם

זדמן שה, מעשה בהגאון רבי עקיבא איגר
ודבר ראשון מיהר לבקר את , לעיר פלוית

מה ראה על , שאלוהו. קרובו שהתגורר בעיר
עה . הרי קרובו יכול לבא אליו לבקרו, ככה

גבי השבת אבידה אמר : רבי עקיבא ואמר
, והתעלמת"ל "ודרשו חז, "והתעלמת"

כגון זקן ואיה לפי , פעמים שאתה מתעלם
 אל ומבשרך"אבל לגבי האמר ". כבודו

פעמים 'לא אמר ) ז, ישיעה לז" (תתעלם
זקן "בזה אין פטור של ', שאתה מתעלם

רק בכל עת יש לקרבו  , "ואיה לפי כבודו
  )בשם רבי עקיבא איגר(                         .ולעזרו

 

לא תראה את חמור אחיך או שורו "
ופלים בדרך והתעלמת מהם הקם 

  )ד, בכ(               "       תקים עמו
אם על שור או , מרגלא בפיו של החפץ חיים
הזהירה תורה , חמור הרובץ תחת משאו

ואף שאיו ושא אלא , "עזוב תעזוב עמו"
וחומר הוא אם ושא לחם -קל, עצים ואבים

שכן כאשר ושא סמי -וכל, או מזון חיוי
-קל, כן- אם. מרפא להחיות פשות חולים

תייחס שכך ראוי לה,  כפול ומכופל–וחומר 
אשר מפיהם תצא תורה , לרבן ותלמידיהון

מה גם שהמה כסמי . לישראל בהוה ובעתיד
, כי חיים הם למוצאיהם"ככתוב , מרפא לעם

כי הם חייך "ואמר , "ולכל בשרו מרפא
אם רובצים המה תחת , לפיכך". ואורך ימיך

עד כמה גדול הוא , משאם בעוי ומחסור
  )שם החפץ חייםב(          ".עזוב תעזוב"החיוב 

 

             )ד, כב(                      "  הקם תקים עמו"
הואיל ועליך , הלך הבעלים וישב לו ואמר לו

 –" עמו"שאמר , פטור, מצוה לפרוק פרוק
  .ספרי

ראה דמזה יש להשכיל בעין העזר הבא 
בסוכה ' כדאי(לאדם לעוזרו בתורה ובעבודה 

"ם עושה כ דוקא אם האד"שהוא ג, :)ב
  . רק אז מסייעין לו–ומייגע עצמו 

  )עמוד האמת(                                    
  

  )ה, כב(           "     'לא יהיה כלי גבר וגו"
להרחיק מאומתו הקדושה , משרשי המצוה

דבר ערוה וכל עין וכל צד שיהיה הכשלון 
ל "וכעין שיאמרו ז, באותו דבר מצוי בתוכו

שאלהיו שוא זמה .) ג"סהדרין צ(ד משל "ע
שלאהבתו הרחיקו מן הזמה , כלומר, הוא

ויקח לב האדם , שהוא דבר מכוער ביותר
ומדיחו מדרך טובה ומחשבה רצויה לדרך 

כי אם , ואין ספק. רעה ומחשבה של שטות
יתערבו , יהיו מלבושי האשים והשים שוים

  .ומלאה הארץ זמה, אלו עם אלו תמיד
שהיא להרחיק כל , טעם מצוה זוועוד אמרו ב

  .ז היתה בכך"שדרכם של ע, ז"עין ע

ם "ואלה שי הטעמים מצאתים בספרי הרמב
                          )ב"החיוך מצוה תקמ(   .ל אחר כתבי אותם"ז

  
פעם אחת רצתה הכבודה אשת רבי זלמן 

חתוך בה חוט לקחת חרב בידה ל, ין'מוולוז
הרף , ויגער בה אישה הצדיק ויאמר, או חבל

, אף שאין אסור גמור, ודעי וראי, ידך ממו
אצל יעל אשת . הוא צל ודמות איסור יש בזה

ידה ליתד ) "כו, שופטים ה(חבר הקי כתוב 
וזה לשון , "תשלחה וימיה להלמות עמלים

טובתא יעל : התרגום של יותן בן עוזיאל
ה דקיימית מה דכתיב בספר אתת חבר שלמא
לא תהוי תיקון זיין דגבר על , אורייתא דמשה

 –' ה,  כב–והוא פירוש על המקרא . (אתתא
אלהין ידהא ) לא יהיה כלי גבר על אשה"

לסיכתא אשיטית וימיא למרזבתא דפחין 
למה , והעין הוא שהתרגום מבאר. כ"ע

מפי שלא רצתה , לקחה יתד ולא לקחה חרב
  . 'לא יהיה כלי גבר וגו"לאו לעבור אל ה
  )תולדות אדם(                               

  

כלי גבר על אשה ולא ילבש ' לא יהי"
אלקיך כל ' גבר שמלת אשה כי תועבת ד

  )ה, כב(                                  "עשה אלה
לו לכתוב ' צריך ביאור למה שיה הלשון הי

ר כך כו אח" לא תלבש אשה שמלת גבר"
ושמעתי בשם ". ולא ילבש גבר שמלת אשה"

הגאון מופת הדור הצדיק מוריו ורביו הרב 
דידוע מספרים הקדושים מי , ל"תן אדלר זצ

ו מתגלגל "שהוא הולך במחשבות של זות ח
, "כלי גבר' לא יהי"וזה שאמר הכתוב . באשה

דכלי הוא לשון , ת אדםדהייו מחשבו
" ויתכלו"או " כליהם"מלשון , מחשבה

שלא יהיו מחשבות של גבר , )יח, בראשית לז(
ולא ילבש "ועל ידי זה לא יבא לידי , על אשה

כדי שלא יצטרך להתגלגל , "גבר שמלת אשה
והוא דבר יקר, ל"באשה כ.  

  ) מעשי דוד–בשם רבי תן אדלר (       
 

ת הבים תיקח שלח תשלח את האם וא"
  )ז, כב(                           " לך

, רבה של ירושלים, חיים זופלד-רבי יוסף
  :מסביר היה מצוה זו בדרך משלו

, וכי יכול אדם ללכוד בידיו ציפור בודדה
אלא ! לא! שהיא זריזה הימו לעוף ולהימלט

ברגע שהאם שרויה במחיצת אפרוחיה 
ם חרדה היא לשלו, והצייד בא אליהן

וכך היא ופלת ישר , צאצאיה ואיה וטשתן
שהצייד , איפוא, יוצא. לתוך ידיו של הצייד

מצל את תכותה האמהיות והמסירות של 
 לפיכך אמרה –הציפור האם לאפרוחיה 

אין לך זכות , "שלח תשלח את האם: "תורה
  .לצל את הרחמות שלה בכדי ללכדה

  
אם מצוה "ל במצות שילוח הקן "חזאמרו 

למען , קלה שאין בה חסרון כיס אמרה תורה
קל וחומר למתן ' ייטב לך והארכת ימים
  ".שכרן של מצוות חמורות

  :מרדכי מגור-אברהם' והקשה הרבי ר
מצוה "למה קרא שילוח הקן דוקא בשם 

הלא ישן עוד מצוות שאין בהן חסרון , "קלה
  ?כיס ובכל זאת המה חמורות

  :הוא מותיב והוא מפרק
. שילוח הקן היא מצוה שאיה טעוה הכה

ומצוה , " פרט למזומן–כי יקרא ", שכך הדין
  .שאיה טעוה הכה מצוה קלה היא

  

  ) ז, כב(        "           ואת הבים תקח לך"
ולא אמר האפרוחים או הביצים תקח לך 

והאם רובצת על האפרוחים "ש בתחלה "כמ
  ".יםאו על הביצ



 

  

ש "וכמ, י מצוה זו יזכה לבים"כי ע, לרמוז
. יש מצוה שמתן שכרה עושר) "ו, ו(ר "במד

ומה מתן שכרה , ויש מצוה שמתן שכרה כבוד
שאם אין לך בים אי ותן לך , של מצוה זו

ומה , "שלח תשלח את האם"בים שאמר 
  ".ואת הבים תקח לך", שכר אתה וטל

  )ישמח ישראל(
  
   )ח, כב(          "  ם בביתךולא תשים דמי"

י ביתך אתה שופך "שלא תעשה עין שע
כגון אחד שתיקן מפתחות לחדרים , דמים

והיה סוגר מבחוץ באופן שלא היו , שלו
פעם אחת פלה , יכולים לפתוח מבפים

כי לא , שרפה ואבדו המפתחות ושרפו בבית
   )ספר חסידים(                        .   יכלו לצאת

  
על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם "

ואשר שכר עליך את בלעם , ובמים
  )ה, כג(               "           לקללך

לא יבוא "שי טעמים תה תורה למצות 
ומדוע לא היה די " 'עמוי ומואבי בקהל ה

על דבר אשר לא קדמו "בטעם הראשון 
שהוצרכה להוסיף , "אתכם בלחם ובמים

יך את בלעם ואשר שכר על"טעם שי 
הלא מושכל פשוט הוא , ועוד". לקללך

שמאשים שפלים ותעבים לא דורשים 
כן - אם. הצטייות בדרך ארץ ומדות טובות

היאך תבעו בי עמון ומואב על ששכרו את 
ובשימה אחת גם על שלא , בלעם לרצח עם

שהוא עין של , קידמו אותם בלחם ובמים
  .הליכות דרך ארץ גרידא

על  "–עמים תביעה אחת היא אלא ששי הט
". דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים

וכי תסו להצטדק בתואה שלא היה לכם די 
לקדם ולכלכל מליוי איש בלחם , ממון

כן כיצד הוצאתם ממון כה רב על -אם, ובמים
  .  שכירת בלעם לקלל את ישראל

  )המגיד מדובא(                            

 
  "ות דבר ושב מאחריךולא יראה בך ער"

  )טו, כג(           
  :מדלי מקוצק' 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

  
ר מוצא שפתיך תשמר ועשית כאש"

אלקיך דבה אשר דברת ' דרת לה
  )כד, כג(                                   "      בפיך

אפשר ', מוצא שפתיך וכו"ש הכתוב "ומ
ל "י זצ"לפרש במה שכתבו משם האר

לך דומיה תהלה "ה "מזמור ס' בכוות פ
אלקים בציון ולך ישולם דר שומע תפלה 

 הה כי,  דיש לחקור–" עדיך כל בשר יבואו
כ מה "א, אלקיו יודע מחשבות אף כי לבות

זה היה לאדם דחיובא עליו רמיא לדור בפה 
הלא טוב כי כל איש ידור , וגם להתפלל בפה

ומזה , והוא חוקר כליות, בלבו ויתפלל בלבו
ואחת מן . 'היה מתפרסם גדולתו ית

, התשובות שיש בזה הוא כי יצר לב האדם רע
דרים והתפלותואם היה בדין לחשוב בלב ה ,

וכל יצר , הלוך הלכו האישים בית תפלתם
ובפיהם , מ והרהורי עבירה"מחשבות במו

וכן אם חשב לדור היה , ירצו שכבר התפללו
אמם עתה כי . מתחרט ואין איש יודע מדרו

ועל , הכל בפה רבים מעמי הארץ מתיהדים

ומתוך , כרחם מתפללים ומקיימים דריהם 
  .שלא לשמה בא לשמה

ודאי מדיא דום , "לך דומיה תהלה"ש "וז
וזה שצריך לידור . והכל יהיה במחשבה' לה

והייו , "ולך ישולם דר"הייו טעמא , בפה
 שהיא בדיבור ולא –שומע תפלה "טעמא 

דאי לאו , " עדיך כל בשר יבואו–משום , בלב
, הכי רבים בתפלה לבם הלך בהרהורי עבירה

  .ד"עכ
כי תדור "שאמר דאחר , ובזה בא אל הביאור

אמר , שצריך להוציאו בפה כאמור" דר
הטעם , כלומר, "מוצא שפתיך תשמור"

שצריך לידור בפה הייו שבהיות בדיבור 
שאם , ולא תתחרט" מוצא שפתיך תשמור"

ד שיעשוך "אזהרה לבי" ועשית"לא תשלם 
דבה ' כאשר דרת וכו) "'א' ה א"ירושלמי ר(

בפיך י אשר דברת "דע, "אשר דברת כפיך
  )פי דוד(      .ד מעשים אותך לשלם"ודע ובי

  
כי תבה בית חדש ועשית מעקה לגגך "

ולא תשים דמים בביתך כי יפל הפל 
  )ח, כח(         "                                    ממו

בתי כסיות ובתי ? גגך למאי אתא למעוטי
  .)חולין קלו(מדרשות 

כות רוצח הל(ם "כך גם פסקה הלכה ברמב
שגגות בתי כסיות , )ב, ושמירת הפש יא

. ובתי מדרשות פטורים ממצות עשיית מעקה
כי אף שאים בבחית , והדבר איו מובן

אבל חכמיו , לחייבו מצד פסוק זה" בית"
ל הרי דרשו מן התורה לאסור גם כל דבר "ז

ומדוע שגג , כמו בור בחצרו וכדומה, מסוכן
  ?בית הכסת יהא פטור מכך

שגג איו מסוג המכשולים , אולם האמת היא
, מצד המכשול שבו, שחייבה תורה בשמירתם

לא , שכן כל דבר שמהגו של עולם להזהר בו
. הטריחה תורה להשמר ממו באופן מיוחד

או לעסוק בביית , לכך מותר לעלות על אילן
מפי שאם , גם בלא מעקה סביבו, הגג עצמו

להזהר על העומד , מחמת הסכה שבדבר
ראוי שלא ' לפי זה אמם הי. בעצמו לבל יפול

אלא שבגג בית דירה , לאסור גם כל גג אחר
לחייב הקמת , חידשה התורה מצוה מיוחדת

לפיכך . ולהקפיד יותר על סכת הופל, מעקה
אבל בתי כסיות , אין לך בה אלא חיובה

, ובתי מדרשות שלא חייבה תורה בפירוש
  .ם חיובשוב איו יכולים לחדש בה

  ) דברי תורה–רבי אברהם ישעיה קרליץ (
  
  

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

        מדיני נטילת ידים לסעודהמדיני נטילת ידים לסעודהמדיני נטילת ידים לסעודהמדיני נטילת ידים לסעודה
מצוה מדברי חכמים ליטול ידיו לפי אכילת 

וכן תקו טילת ידים למי שאוכל עוגות . לחם
בשיעור קביעות סעודה דהייו למהג 

 גרם מזוות ולמהג אשכזים 230הספרדים 
לגבי (ה רגילה שיעור שאדם אוכל בסעוד

  ).ברכה על טילה זאת עיין בהמשך
חיוב טילת ידים לסעודת לחם מתחלק 

  :לשלשה שיעורים ואלו הן
) OZ 1או '  גר29(אם אוכל פחות מכזית לחם 

איו חייב טילת ידים והמחמיר תבוא עליו 
  .הברכה

אם אוכל יותר מכזית לחם ולא אוכל כביצה 
רורה לחם לפי דעת מרן וכן דעת המשה ב

חייב ליטול ידיו אך לא יברך על טילה זו 
א במקרה זה כן מברך ויש שהגו "ולדעת הגר

  ).אגרת משה(כמוהו 

אכל יותר מכביצה פת לכל השיטות חייב 
  !טילת ידים עם ברכה

" אור לציון"שיעור כביצה לעין דין זה דעת ה
  . גרם56 גרם ודעת שאר פוסקים 45שזה 

פעמים לא ולכן יש להזהר בשבתות של
אוכלים כביצה לחם ומי שרגיל בכך שיטול 

מ כתבו "ומ. ידיו בלי לברך על הטילה
הפוסקים אם תכן לאכל כביצה וטל עם 
ברכה ובסוף לא אכל כביצה זה לא חשב 
ברכה לבטלה אבל ישתדל לאכל את השיעור 

  .של הביצה
מי שאוכל מזוות בשיעור קביעות סעודה 

 אשכז שיעור  גרם ולמהג230לספרדים (
חייב טילה וברכת ) כמות הסעודה שרגיל בה
אבל לגבי ברכת , המוציא וברכת המזון

ב "טילת ידים חלקו הפוסקים ודעת המ
לברך וכתבו בכף החיים מידי ספק לא יצאו 
ומי שהג לברך יברך ומי שלא הג עדיף שלא 
יברך רק יטול ידיו לחשוש לספק ברכות 

  .להקל
לגבי ברכת טילה ידים יש לציין שאמם 

מ לגבי ברכת המזון "בכזית לא מברכין ומ
שברכת המוציא , והמוציא הדיים אחרים
וברכת , לו משהויחייבים על כל אכילה אפ

  .המזון מברכין מכמות כזית ומעלה
צריך ליטול ידיו מכלי וכן צריך : דרך הטילה

פרושו מכח אדם " מכח גברא"שיבואו המים 
המים מאליהם אל ידיו ששופך ולא יזרמו 

ולכן יקח כלי . ואפילו הם זורמים מכלי
וכלי חד . לטילה ואין ליטול ידיו מהברז

פעמי שעומד לזריקה חלקו הפוסקים אם יש 
לו דין כלי לטילה וודאי שעדיף לא להשתמש 

אבל אם אין לו כלי אחר דעת . בזה לטילה
שיטול בכלי זה אבל לא יברך " אור לציון"ה

לה ודעת עוד פוסקים שאפשר לברך על הטי
  .במצב זה

תן עצה ליחד את הכוס " אור לציון"וב
לשימוש מספר פעמים ואז יהיה לו דין כלי 

  .רגיל ויוכל ליטול עם ברכה
לגבי טילת ידים בבקבוק אם שופך שפיכה 
אחת רצופה ומכסה את כל היד באותה 

  .שפיכה אם אין כלי אחר מותר ועם ברכה
ם ששקית ילון וכדומה אין אבל כולם מודי

כאמור . לזה שם כלי כלל ואין ליטול ידיו בזה
צריך שיבואו מכלי ומכח גברא ולכן אין לטול 
ידיו מן הברז ואפילו יפתח ויסגור בכל 

  .שפיכה כיון שאין פה כלי
בזמן שוטל ידיו צריך שיבואו המים על כל 
היד ולכן צריך לסובב ידו בזמן ששופך את 

יכסו את כל ידיו עד פרק הזרוע המים בכדי ש
ויש להזהר בזה שיש שלא שמים לב ושופכים 

, מים וזה לא מכסה את כל היד עד הזרוע
עמהם ' ועליהם כתב הבן איש חי ריב לה

מאחר דוטלים למה אין וטלים כראוי ומה 
  ? הפסד יש בזה

  

 מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים 
ל ליום "זצוק" בן איש חי"ולדות ה
  ףישיבת פורת יוס ההילולא

שישב , ע"ה יוסף אברהם שלום "הגיד ה
תברך מהשמים בעושר . בעיר כלכולתא הודו

וישאו ליבו להקדיש חלק גדול , מופלג
מכספו וזהבו לעשיית צדקה וחסד עם בי 

  .עמו
באחד הימים שלח אגרת אל רביו הבן איש 

והודיע לו על כוותו לייסד בעיר , א"חי זיע
,  פשותהקדש מפעל שיש בו משום הצלת
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ל "כמאמרם ז, אשר היא מצוה רבתי
כל המקיים פש אחת מישראל ) סהדרין לז(

מכיון שודע לו כי . כאילו קיים עולם מלא
ויהודי העיר , אין בית חולים בירושלים

ולכן עלה , זקוקים מאד למוסד רפואי כזה
במשחבתו לכון עבורם מהוו בית חולים 

  .משוכלל וראוי לשמו
, ו וכתב לו בתשובה על אגרתוהזדרז מיד רבי

כי מן הראוי שבמקום לבות בית חולים 
יקדיש את הוו לייסד בה ישיבה , בירושלים

אמם מצוה רבה '. גדולה שלומדים בה תורה
, היא להחיש מרפא ומזור לחולי ישראל

אבל מצוה זו של , ובפרט לעיי ירושלים
רפואת הגוף בודאי תמצא לה עוד קופצים 

ד שהמצוה לייסד ישיבה בעו, זולתו
לא רבים , שהיא רפואת הפש, בירושלים
מעט מאד אשים ישיגו מדרגה . ה'יקפצו עלי

שיוכלו להבין את גודל חשיבות וערך , כזאת
ואם אין אתה מתדב , לימוד התורה

ספק גדול אם יבוא מישהו אחר , למשימה זו
וכבר כתבו . במקומך לבות את הישיבה

רי מי שיעשה מקום אש, 'בספרים הקדושים
  .'תורה למול המקדש

, סבר וקיבל הגיד את דברי עצתו של רביו
ואכן הקדיש ודב הון עצום להקמת הישיבה '

וכח פי , פורת יוסף בעיר העתיקה ירושלים
בהפקידו על ההקדש את , הכותל המערבי

 יור משה ששוןאמן ביתו סי" ע שיטפל
ם וכן הקדיש עוד בתים וביי. בכספים

וחויות בכלכלותא שמהשכירות שלהם 
ולשלם לרבי הישיבה , תתפרס הישיבה

  .משכורת מידי חודש בחודשו
א מהדיב "ח זיע"כמו כן ביקש רביו הגרי

כי היעד בהקמת ישיבת פורת יוסף , הזכר
, הוא לשמר על גחלתה של היהדות הספרדית

שבבוא , ולחך בה תלמידי חכמים כאלה
מם כראשי ישיבות הזמן יתפסו את מקו

  .י ובתפוצות הגולה"רבים ודייים בא

בחסדי השם וסדה ישיבת פורת יוסף 
שמגדלת גדולי תורה ליהדות ספרד בארץ 

  .ובתפוצות
  

כי תצא למלחמה על אויביך 
  ) חיים ויטאל' ר( זו מלחמת היצר  -

קודם . לעשיר שיצא למדיה רחוקה: משל
שהיה , צאתו עמד וקרא לאחד ממשרתיו

הה : סור לו ואמן עליו ביותר ואמר לומ
ואי מפקיד אותך על , יוצא אי לדרך רחוקה
וסמוך ובטוח אי , ביתי ועל כל רכושי
ברם בקשה אחת אי . שתשמור עליהם כראוי

חדר אחד יש כאן שהוא : מבקש ממך במיוחד
חביב עלי ביותר ורצוי שתשמור עליו שמירה 

ך פקוחה הבטיחי א כי תהיה עיי. מעולה
לאחר שסע , עליו ותשמרהו מכל משמר

העשיר לדרכו עלה בליבו של המשרת כי 
כדאי לסור לאותו חדר כדי לראות מה יש בו 
ועל שום מה ציווהו אדויו לשמרו בשמירה 

כס לחדר וחיפש בו שעה ארוכה עד . מעולה
משפתחן תגלו . שמצא בו תיבות סגורות

, אבי חןכלי זהב ו, לעייו אוצרות יקרים
שכמותם לא ראה מימיו ומיד הבין שבגללם 

עמד המשרת , ציווהו אדויו על שמירת החדר
והה , והתבון היטב באוצרות שתגלו לפיו

הבחין לתמהוו הרב שכל כלי הזהב והאבים 
היקרות מלוכלכים בטיט ורפש עד כי יקשה 

אמר המשרת , להכיר שדברי חפץ יקרים הם
ם מהגיו של בעל כמה משוים ה: בליבו
עלי הוא מצוה לשמור בשבע עייים על ! הבית

ואילו הוא עצמו ותן , חדר זה ואוצרותיו
  ...להם להתגלגל בסחי וברפש

בבואו לעולם האמת עומד האדם לפי : משל
בית דין של מעלה וכל אבריו בדקים בדיקה 

כדי לבחון אם פעלו בטהרה ולא , מדוקדקת
ך לומר שעיקר ואין צרי, עשה בהם חטא

ד "ומה צריכים בי, הבדיקה מופית אל הלב

אהבה ? של מעלה למצוא בליבו של האדם
שהיא , אהבת אמת, טהורה אליו יתברך 

שכל זהב וכסף לא ישווה , בבחית אוצר יקר
ד "מה מוצאים בי, בעווותיו הרבים, לה ברם

בוץ , טיט ורפש? של מעלה בליבו של אדם
שעצם המצאם , םושאר דברים מאוסי, וסחי

הוא דבר שאין ' במחיצה אחת עם אהבת ה
  .הדעת סובלתו

כמה גדולה הבושה שתכס את פיו של אדם 
על כן חייב האדם להלחם ! באותה שעה

ביצרו ולסלק ממחשבותיו הרהורי תאווה 
על זאת מבקשים או בתפילה , לחמודי תבל

ויחד לבביו לאהבה וליראה את : "יום יום
 עולם עשה שהאהבה אליך  רבוו של-" שמך

ולא , בליבו, יחידה ומיוחדת, תהיה אחת
ישאר בו מקום פוי לשים אהבה אחרת חוץ  

  )משלי החפץ חיים(           !    מאהבה זו
  

 

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

  

 לעילוי נשמתהעלון 
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

 ה.ב.צ..ת


