
 תצא -פרשת כי
 

שורות בספר תורה ויש  213-בחומש דברים. הפרשה נכתבת ב 6-בתורה וה 49-פרשת כי תצא היא הפרשה ה
פסוקים )מיקום  110סתומות. בפרשה יש  42-פרשיות פתוחות ו  2(, מתוכן 1פרשיות )מיקום  44בה 
מצוות  74החינוך יש בפרשת כי תצא (. לפי ספר 26אותיות )מיקום  5856-( ו23מילים )מיקום  1582(,28

 מצוות לא תעשה )מקום ראשון(. 47-מצוות עשה )מיקום ראשון( ו 27)מיקום ראשון(, מתוכן 
 תצא היא הפרשה עם מספר המצוות הגדול ביותר. כמעט בכל פסוק יש מצווה. -הערות לפרשת כי תצא : כי

 

 תקציר הפרשה

 
ְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך י ֵתֵצא ַלמִּ בתחילת הפרשה, התורה מבארת את האופן שבו הותר לאדם  ..." )דברים כא, י(:"כִּ

ראשית, עליו להביא אותה אל ביתו, לאחר מכן  -לקחת אישה יפת תואר שהוא רואה במלחמה וחושק בה 
תגלח ראשה ותגדל את ציפורניה כדי שתתנוול עליו, וכן תסיר מעליה שמלת שביה כיוון שבגדיה נאים, תשב 

ַפְצתָּ  בביתו יָּה ִאם לֹא חָּ ה. ְוהָּ ה ְלָך ְלִאשָּ ְיתָּ ּה ְוהָּ ֶליהָּ ּוְבַעְלתָּ בֹוא אֵּ ן תָּ ובכתה את אביה ואמה ירח ימים: "ְוַאַחר כֵּ
ּה..." )דברים כא, יג ּה ְלַנְפשָּ ּה ְוִשַלְחתָּ  יד(.-בָּ

שנואה עליו, אשר , ומתארת מצב שבו אדם אשר נשוי לשתי נשים, אחת בדיני ירושה בהמשך, הפרשה דנה
ילדה לו את בנו הבכור, והשנייה אהובה עליו. התורה אומרת שבזמן שהוא יחלק את הירושה לבניו, אסור לו 
י ֶבן  ה ַעל ְפנֵּ ֲאהּובָּ ר ֶאת ֶבן הָּ להעדיף את בן האהובה, דהיינו לתת לו יותר מבן השנואה הבכור: "לֹא יּוַכל ְלַבכֵּ

ה ַהְבֹכר, ִכי ֶאת אִשית ֹאנֹו לֹו ִמְשַפט  ַהְשנּואָּ א לֹו ִכי הּוא רֵּ צֵּ ֶתת לֹו ִפי ְשַנִים ְבֹכל ֲאֶשר ִימָּ ה ַיִכיר לָּ ַהְבֹכר ֶבן ַהְשנּואָּ
ה" )דברים כא, טז יז(.-ַהְבֹכרָּ  

)ממרה פי אביו ומורה )סר מן הדרך טובה והישרה והולך בשרירות ליבו( בבן סורר לאחר מכן הפרשה עוסקת
מסרב לשמוע בקולם(. התורה אומרת כי דינו של הבן הוא סקילה: "פלוני נסקל על שהיה בן סורר ואמו ו

 ומורה" )רש"י(.

רבות: לא להלין נבלת אדם תלוי על העץ, השבת אבידה, מצוות הקם  מצוות אחר כן, אנו קוראים בפרשה על
צוות מעקה, איסור כלאים, ציצית, תקים עמו, איסור ללבוש בגד של גבר על אישה )ולהיפך(, שילוח הקן, מ

ש, איסור ריבית, חיוב תשלום נדרים  דֵּ ה וקָּ שָּ שמירת קדושת המחנה, איסור הסגרת עבד לאדוניו, איסור ְקדֵּ
 ושבועות, דיני משכון, לשון הרע, חובת תשלום שכיר, שכחה ופאה, ייבום ועוד.

ורסה המזנה, דין הנואף והנואפת, המפתה נוספים: מוציא שם רע על ארוסתו, נערה מא דינים וכן מוזכרים
 נערה לחטא ואיסור נישואין באשת אביו.

ְרָך מחיית עמלק הפרשה מסיימת במצוות ִים, ֲאֶשר קָּ אְתֶכם ִמִמְצרָּ ק ַבֶדֶרְך ְבצֵּ לֵּ ה ְלָך ֲעמָּ שָּ ת ֲאֶשר עָּ כֹור אֵּ : "זָּ
ִלים ַאַחֶריָך ְוַא  ל ַהֶנֱחשָּ ב ְבָך כָּ ל ֹאְיֶביָך ַבֶדֶרְך ַוְיַזנֵּ ה ֱאֹלֶהיָך ְלָך ִמכָּ ִניַח ְיהוָּ יָּה ְבהָּ א ֱאֹלִהים, ְוהָּ רֵּ ַע ְולֹא יָּ גֵּ יֵּף ְויָּ ה עָּ תָּ

 ֹ ִים ל מָּ ק ִמַתַחת ַהשָּ לֵּ ֶכר ֲעמָּ ּה ִתְמֶחה ֶאת זֵּ ה ְלִרְשתָּ ן ְלָך ַנֲחלָּ ה ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ ֶרץ ֲאֶשר ְיהוָּ אָּ ִביב בָּ ח" )דברים ִמסָּ א ִתְשכָּ
 (.יט-כה, יז

 

 

 

 



 "ראשי תיבות ב"כי תצא

 – בתיבת "תצא" רמוזים כמה עצות כיצד יוכל לנצח את הסתרא אחרא

 .אות ברית ואות שבת –ות א יציתצ פיליןת ראשי תיבות

 .אור התורה הקדושה –ור א דקהצ פילהת וכן ראשי תיבות

 .ור )פיתוחי חותם(א דקהצ עניתת וכן ראשי תיבות

 ., רמז למה שאמרו חז"ל שמי שיש לו מאתיים זוז אינו נקרא עני200הכולל( נ"ב: צדקה בגימטריא )עם 

 

 על היחס לסביבה

מסביר שהקב"ה לא גילה לנו מהו שכרה של כל מצוה ומצוה, כדי שלא נתרכז במצוות ששכרן  המדרש )ו',ב(
נים בפרדסו, מרובה ונזנח את המצוות ששכרן מועט. הוא ממשיל זאת למלך ששכר פועלים שיעבדו בעצים שו

ולאחר עבודתם נתן להם שכר שונה לפי העץ שבו עבד כל פועל. הם שאלוהו מדוע לא סיפר להם מראש מה 
השכר לכל עץ, והוא ענה שאם עשה כך איש לא היה עובד בעצים ששכרם מועט. אולם המדרש מסיים ואומר 

שילוח הקן.  -והקלה שבקלות כיבוד אב ואם, -ששכרן של שתי מצוות כן נכתב בתורה: החמורה שבחמורות
השכר של שתי המצוות הוא אריכות ימים. נראה שכוונת הקב"ה היתה ללמדנו שהשכר אינו נקבע ע"פ הצער 

וההשקעה בלבד, שהרי יש כאן שתי מצוות שיש ביניהן פער גדול מאוד מבחינת הצער וההשקעה ואעפ"כ שכרו 
ידועים לנו, ולכן עלינו לקיים את כל המצוות ולא זהה. השכר נקבע גם ע"פ קריטריונים נוספים שאינם 

 .להתרכז באלו שכרוכות בצער רב

כותב שטעמה של מצות שילוח הקן הוא צער בע"ח, ומוסיף שעד שאדם משלח את  הרמב"ם במו"נ )ג',מח(
האם אולי ישים אל ליבו שאין לו באמת צורך בגוזלים, שהרי הם בד"כ לא ראויים לאכילה, ויניח אותם 

פשם. מדברים אלו עולה שאין מצוה לקחת גוזלים ולשלח האם בכל פעם שאדם רואה קן ציפורים. הטוב לנ
הוא מחויב קודם לשחרר את האם )וכן כתב  -ביותר הוא לא לקחת גוזלים כלל, אלא שאם אדם רוצה לקחתם

וזלים יפסיד את הרב קאפח על הרמב"ם שם, ולא כסוברים שאדם חייב לקחת גוזלים(. והרי מי שלא לוקח ג
אריכות הימים המובטחת בפסוק? כנראה שמי שלא לוקח את הבנים כ"ש שזכה לאריכות ימים, וכך יוצא 

 .שאדם זוכה לשכר זה בלי לעשות מאומה

מהרמב"ם עולה גם שיש להתחשב לא רק בצער גופני של בע"ח )כמו במצוות "עזוב תעזוב עמו"( אלא גם בצער 
לא תחסום שור בדישו", ויש המסבירים כך גם את האיסור לחרוש בשור וחמור נפשי שלהם. כך גם במצות "

השור מעלה גרה והחמור מצטער בכך שהשור אוכל והוא לא. אחרים מסבירים שלחמור נגרם צער  -יחדיו

 .פיסי, מכך שהשור הולך מהר יותר ממנו

נו דאגה זו ולחנך אותנו שלא כתב שטעם המצוה אינו דאגתו של הקב"ה לחי, אלא רצונו להטביע ב הרמב"ן
 –נהיה אכזריים )ויתכן שזהו גם הפשט גם בדברי הרמב"ם שהוזכרו לעיל(. רש"י במקום מביא את דברי חז"ל 

פרט למזומן". אדם אינו צריך לחפש קן ציפור כדי לקיים את המצוה, אלא שאם היא נקרתה לפניו  -"כי יקרא
לשלח את האם ולקחת את הבנים. בזה לא משיגים חינוך לרחמנות עליו לקיימה. זו לא חכמה לחפש קן ציפור, 

וחמלה. החכמה היא לעשות זאת באופן ספונטני, שאדם נתקל בקן ומחנך את עצמו לרחם על הציפור ולשלח 

 .את האם

 

 

 



 על משמעותו העיקרית של חודש אלול

נלמד ממהות המילה אלול, כדלקמן: א( עפ"י חז"ל, שמות החודשים בלוח השנה העברי עלו עם ישראל  רעיון
מבבל. כלומר: מקור שמות החודשים הוא בבלי. כגון: אלול )בעברית( הוא אלל )=אולול(. ב( התורה מספרת 

רה, נבירה, ריגול מרגלים מן המדבר לכנען כשמטרה העיקרית, הייתה: חיפוש, בדיקה, חפי 12שמשה שלח 
ואיסוף אינפורמציה להתכונן טוב יותר לכניסתם לארץ. ושם נאמר: "ויתורו את הארץ". אונקלוס מתרגם 

גם מילת "ואלילו" היא במשמעות של "ואלילו ית ארעא". ואם מילת "ויתורו" היא במשמעות של חיפוש, 
לול". יוצא איפוא שמהותו של חודש אלול . שורש מילת "ואלילו" הוא: אלל, בדיוק כמו שורש מילת "אחיפוש

הוא בעיקר חיפוש עצמי, בדיקה עצמית וממילא גם הכנה נכונה לתשובה ותיקון המידות. ועל כך מציע הנביא 

 .ה". עד כסא הכבוד-ו-ה-ירמיה ]איכה ג', מ'[: "נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה עד י

 

 סמכות בחינוך ולחינוך –איננו שומע בקולנו" "

שת כי תצא היא המשופעת ביותר במצוות מבין פרשיות התורה, דינים הנוגעים לפרט ולכלל ישראל, וביניהן פר
דין בן סורר ומורה, שהוא דין חריג ביותר משום שיש בו דין בלתי ישים ומהותו הנה פעולת מנע לעתיד. חכמי 

א, ע"א[, ומשום כך מדובר בלימוד התלמוד סברו שדין בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ]סנהדרין, ע
תיאורטית בלבד. ואם כך לשם מה הובאה בתורה? משום 'דרוש וקבל שכר', דהיינו: על עצם -סוגיה עיונית

לימוד סוגייה זו בתורה, האדם מקבל שכר לימוד תורה.ועדיין יש לתהות: וכי לא די בכל שאר הדינים בתורה 

 ?על מנת לתת לאדם שכר בגין לימוד התורה

לימוד סוגיית בן סורר ומורה, אף שאין בה דין מעשי, בא "ללמד דעת את העם, בגודל חיוב  ,הרבנו בחיי לדעת
אהבת השם יתברך, שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון שהבן עובר על מצוות 

ביא אותו בעצמן לבית הדין השם..חיייבין הם שתגבר עליהם אהבת השם יתברך על אהבת הבן עד שיצטרכו לה
לסקילה". בדומה לקיום ציווי ה' לאברהם לעקוד את יצחק. מכאן שדין סורר ומורה בא להעביר מסר חינוכי 

לפיו על כל אב ואם החובה להכשיר עצמם להתגבר באהבת ה' גם כאשר זה מנוגד לנטיות הטבעיות שלנו כבני 

 ] אדם

ומורה, תוך דיוק בלשון התורה, באופן מצמצם ודווקני שימנע את ואכן חז"ל עמדו ניסחו את דיני בן סורר 
מימוש הדין במציאות המעשית. מלשון היחיד בפסוק "בננו זה סורר ומרה איננו שומע בקלנו" ]כ"א,כ[ דרשו 

חז"ל שלאב ולאם צריך שיהיה קול אחד, ואם אחד מהם מדבר בקול שונה, הבן אינו סורר ומורה. ואפילו צריך 
מו שווה לאביו בקול, במראה ובקומה" דבר שאינו מציאותי כלל. לפיכך, חשיבות לימוד הסוגייה שתהא "א

 .היא רק בגזירת המסקנות החינוכיות המתבקשות ממנה

הבן הסורר הוא "הנוטה בהתמדה מן הדרך שנצטווה עליה והוא מסרב ללכת בה" והמורה הוא "שעושה מעשה 

לא די באי קבלת הציות ו/או בקיום מצוות האב ו/או האם, אלא  .[הירש רש"ר] "חיובי בניגוד לרצונו של אחר
כנגד רצונם, ומהכתוב "סורר ומורה" נלמד ששני התנאים צריכים להתקיים באותו  אקטיבי יש לעשות משהו

הילד, ואם הוא רק סורר או רק מורה, אין מקום לעונש כה חמור של מיתה. כשמתארת התורה את תכונות 
לשון "איננו שומע בקול אביו ובקול אמו", מדוע לא נאמר בקול אביו ואמו? האב והאם אינם הבן נוקטת 

מדברים אל בניהם באותו קול כל הזמן. אם הבן שומע בקול אביו או רק בקול אמו, גם אז לא ייחשב כסורר 
, שכן האפשרות ומורה. ונראה להוסיף כי יש חיזוק מהתורה כאן לדעת חז"ל שאין דין סורר ומורה במציאות

 .שהאב והאם ידברו כל הזמן, לכל אורך שנות חינוכו של הילד בקול אחד, אינה קיימת במציאות

כשהאב והאם מגיעים לביה"ד להעיד נגד בנם הסורר ומורה עליהם להעיד "בננו זה סורר ומורה איננו שומע 
ורק אם האב והאם חנכו את הבן בקו בקולנו זולל וסובא" ]כ"א,כ[. רק אם יש הסכמה גמורה בין האב לאם, 

יש  –חינוכי אחד, רק במקרה כזה יכולים הם לתלות את אשמת קלקלת בנם בטבעו הרע, ובכל מצב אחר 
להורים או למי מהם אחריות בתוצאות הגעתו של הבן להיות סורר ומורה. וגם אז, לא די שאינו שומע בקול 

תענוגות האכילה והשתייה בעולם הזה ובן כזה דומה דהיינו מתמסר ל –הוריו אלא גם "זולל וסובא" 

 ."לא נעשה הבן סורר ומורה "עד שיגנוב תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין רש"י ולדעת .[אבן עזרא] לאפיקורוס



  

על האב והאם המגיעים לבן להעיד אקטיבית שבנם "זולל וסובא". עדות זו, היא הכרה של הורי הבן כי כל 
התראותיהם ומאמציהם להחזירו למוטב כשלו, ועצם הגעתם לבית הדין להעיד נגד בנם מעידה על ייאושם 

ת ילדיהם על תפנוקים רואה כאן תוכחה להורים שלא יחנכו א הטעם ודעת בעלמהאפשרות שהבן יתקן דרכיו. 
מדגיש את הבלטת התורה  הרש"ר הירש . ואילוועידונים, משום שהדבר עלול לעודד את הבן לפרוק עול לגמרי

דוקא את הזלילה והסביאה כרמז חינוכי להורים שלא להבליט בביתם את האכילה והשתייה כמשימה חשובה 
טיחים יצירת אוירה שתגן על הילדים הצעירים של הבית ובני הבית, אלא דוקא את ערכי הרוח והמוסר, המב

 .מפני התבהמות חושנית

את דברי התלמוד "בן סורר ומורה נהרג על  רש"י ועדיין עונשו החמור של בן הסורר ומורה תמוה, לפיכך הביא
שם סופו. הגיעה תורה לסוף דעתו שמכלה ממון אביו, ומבקש לימודו ואינו מוצא ועומד בפרשת דרכים 

ת הבריות. אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב". דהיינו הורי הבן מבקשים בעדותם כנגד בנם ומלסטם א
הסורר ומורה להצילו מאיבוד חיי העולם הבא. ע"י מיתתו של בן סורר ומורה ממעיטים את כמות העבירות 

בל. ייתכן ועל פי שיעשה בחייו. ענישה מקדימה למעשה היא סוגייה בעייתית הן בדיני תורה והן במשפט המקו

 .[י.לייבוביץ] הצדק האלוקי יכול אדם להידון עפ"י סופו, אולם בבית הדין אדם נדון רק עפ"י מעשיו בפועל

 מדוע נכתב "כי יהיה לאיש בן סורר ומורה", ולא בפשטות "כי יהיה בן סורר ומורה"? הרש"ר הירש ותהה
אדם הראוי להמשיך  –"איש"  –הוא רואה בו ומסביר, שבמילה "איש" רמזה התורה שכאשר יש לאדם בן ש

יורשו ולנחול נכסיו ולהמשיך דרכו וללכת בעקבות אישיותו, אז אותו ה"בן" הופך להיות כ"אבן בנין" 
למשפחה. אולם בבן סורר ומורה אין האדם רואה את בנין ביתו, אלא הוא צופה שבנו יבזבז את הירושה שהוא 

 .קוטע את בנין האב ואת מפעל חייומותיר לו ]=מגמר נכסיו[, ולמעשה 

מהכתוב וכל ישראל ישמעו ויראו  רש"י ומדוע יש לתת פומביות גדולה לעונשו של בן סורר ומורה? לדעת
סבר שפרשת בן סורר ומורה  הכלי יקר למדים שיש להכריז שאדם פלוני נהרג בביה"ד כבן סורר ומורה. בעל

אף שכתוב "ויראו" אין כאן שיקול  ,הירש הרש"ר לדעת". אולם נכתבה "להפיל אימתה ופחד על הבנים
הרתעתי, או למנוע הישנות של בן סורר ומורה, שכן אין הדבר מצוי כלל, אלא מילים אלו באו "לסייע להחדרת 

 ."התודעה על חשיבות החינוך והציות: הציות להורים והציות לתורה ולנושאיה

ילדים וגבולות הציות של הילדים להוריהם. -ר ביחסי הוריםסוגיית בן סורר ומורה מזמינה דיון מעמיק יות
ביחס לילדים, יש לשים לב לקשר שבין  –וגם זו של מחנכים  –בדורנו, בו אנו עדים לפגיעה בסמכות ההורים 

מידת הסמכות שיש להורים לחובת הציות להורים ולמחנכים, ומכאן לתוצאות החינוך. במקום שמוחלשת 
ל המחנכים אין זה מפליא שילד "איננו שומע בקול אביו ובקול אמו". אף שבן סורר הסמכות ההורית וזו ש

ומורה הוא ענין קיצוני וללימוד עיוני בלבד, אם החברה בה אנו חיים רוצה להתרחק מבנים כאלו, עליה לחזק 
מידת ולתת להם כלים, לצד אחריות, לחינוך ראוי.  –הורים ומחנכים  –את הסמכות של העושים במלאכה 

ההצלחה של החינוך תהיה ככל שתוצאות החינוך של הילד יהיו רחוקים יותר מדוגמאת בן הסורר ומורה, 
רחוקה מהמציאות וענין ללימוד בלבד. ונראה להוסיף, כי כאשר  –והיא תישאר במקום שקבעו לה חז"ל 

ל"זולל וסובא". שכן  הורים באים לכלל עדות גמורה על בנם כי הוא אינו "שומע בקלנו", הילד גם יהיה
ההתמסרות הטוטלית להנאות רגעיות ]חושניות ואחרות[ אף היא מושפעת מטיב החינוך שקיבל הילד, 

בתקופה שהיה עליו לשמוע בקול הוריו ומחנכיו. חשיבות המסרים החינוכיים העולים מסוגיית בן סורר ומורה 

 .מצדיקים הכללת סוגיה תיאורטית זו בתורה

 

 

 ה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו" )דברים כ"א, י(כי תצא למלחמ"

 –אומר על כך "התורת משה": הכתוב מדבר כאן על המאבק התמידי הנטוש בין האדם ובין אויבו הניצחי 
הרי אמרו חכמינו: "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ויום ואלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול  היצר הרע.

ם כן הרי עלול דבר זה משמע איפוא שבדרך הטבע קשה מאוד לכבוש את היצר הרע, וא –לו" )קידושין ל'( 



אם אך תתחיל  –לרפות את ידיו של האדם מללחום בו? על כן אמרה התורה: "כי תצא למלחמה על אויבך" 
מן השמיים יסייעוך לנצח,  –לנהל את המלחמה כבר יכול אתה להיות סמוך ובטוח כי "ונתנו ה' אלוקיך בידך" 

 ."שכן "הבא להיטהר מסייעין אותו

היצר הרע, אז  –: שעה שאתה לוחם את מלחמתך התמידית נגד אויבך התמידי ט הקדושואומר על כך הבעש"
"ושבית שביו", למוד תלמד ממנו לקח, כיצד לנהל את המלחמה ובאותה מידה של זריזות ועקשנות שהוא 

 …משתמש בה כדי לשבותך, תשתמש אתה כדי לשבות אותו

וק: "מאוייבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי" המפרש את הפס ונסיים בדברי "בעל קדושת לוי זצ"ל",
זה היצר הרע, לומד אני חכמה כיצד לשמור תורה ומצוות. בראותי באיזו  –)תהילים קי"ט, צ"ח(, מאוייבי 

מידה של זריזות והתלהבות הולך אדם לעשות עבירה חלילה, שאינה אלא הנאה ריגעית חולפת, לומד אני קל 
שאני אוכל פירותיה  –הבות צריך אדם לרוץ למצווה, אשר "לעולם היא לי" בכמה זריזות והתל –וחומר 

 .בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא

 

 

 

הפרשה מלמדת אותנו על המלחמה האמיתית היחידה שיש, מלחמה שצריך לצאת אליה על 
מנת לנצח. רגעים לפני סיום השנה, הפרשה מראה לנו איך לעשות מאזן כוחות פנימי ומהו 

 יצחון אליו אנו שואפיםהנ

 פתח הדברים
מלחמות הן אחד הדברים שעם ישראל מורגל בהם מיום היווסדו כאומה. מיד לאחר היציאה ממצרים בא 

עמלק ותקף את ישראל במדבר. לצערנו, מאז אותו רגע, מלחמות היו מנת חלקנו בכל הדורות. אולם, כידוע לנו 
ות. תורת הקבלה מגלה לנו שהמלחמות מול אויב גשמי הן תמיד בכל דבר ותופעה בעולם יש פנימיות וחיצוני

רק ביטוי למלחמות האמיתיות המתנהלות בתוך כל אחד מאתנו ובתוכנו, כיחידים וכגוף אחד שנקרא האומה 

   .הישראלית
מסופר בזוהר הקדוש על כמה מחכמי הזוהר שהיו הולכים בדרך ופגשו גיבורים שבדיוק חזרו מהמלחמה. 

ם, מאין הם חוזרים. אמרו, מהמלחמה הגדולה. צחקו החכמים ואמרו להם, המלחמה שלכם עוד שאלו אות
לא התחילה. המלחמה האמיתית לפניכם. המלחמה האמיתית מחכה לכל אחד מאתנו בבית, בפנימיות הנפש 

 .רשלנו. למעשה, עד שלא נלחם את המלחמה הזאת, ימשיכו האויבים החיצוניים להילחם בנו בכל דור ודו

י" ,הפרשה פותחת ְלָחָמה, ַעל-כִּ ְבָיה, ֵאֶשת, -ֵתֵצא ַלמִּ יָת, ַבשִּ ְביֹו. ְוָראִּ יָת שִּ ֹאְיֶביָך; ּוְנָתנֹו ה' ֱאֹלֶקיָך, ְבָיֶדָך ְוָשבִּ

ָשה-ְיַפת לא כנגד לא דיברה התורה א" ,רש"י מפרש על ענין אשת יפת תואר ."ֹתַאר; ְוָחַשְקָת ָבּה, ְוָלַקְחָת ְלָך ְלאִּ

רש"י אמנם מדבר על היצר שמתעורר באדם הרואה אשה יפה בשדה הקרב, אבל יותר מזה התמונה  ."יצר הרע
 -שמתבהרת מדבריו היא שהיציאה למלחמה המדוברת בפרשה, היא באמת יציאה למלחמה היחידה שיש 

  .מלחמת היצר
שה באה דוקא בחודש אלול, כשכל לכל אדם שנולד בעולם הזה מחכה קרב ארוך עם היצר הפרטי שלו. הפר

אחד מאתנו עסוק בחשבון נפש על ההפסדים והניצחונות שלו בעבודה הרוחנית של השנה החולפת. הפרשה 
באה לתת לנו את הכח והחכמה לחזק את שורותינו בפתח השנה החדשה, להתגבר על יצרנו, על נקודת הר"ע 

ם יותר. ראש השנה הוא זמן התחדשות הבריאה וצריך שבקרבנו, ולנצח במלחמה כדי להגיע לראש השנה מוכני

  .עכשיו מסירות נפש בכוחות מיוחדים כדי לקבוע את הנצחון לכל השנה הבאה עלינו לטובה

 מקום המלחמה

י" ,המלים ְלָחָמה, ַעל-כִּ הפותחות את הפרשה, בעצם מרמזות לנו על הטבע הרוחני של  ,"ֹאְיֶביָך-ֵתֵצא ַלמִּ
המציאות. הכתוב היה יכול לומר, 'כי תלחם באויבך', אלא שהדגש הוא על היציאה. חז"ל אמרו, מדובר על 

יציאת הנשמה אל העולם הזה. הנשמה יוצאת ממקורה העליון אל העולם הזה כדי לבצע את השליחות שהטיל 



דע מאיין באת, ולאיין אתה " ,להבין מאין אנחנו יוצאים ולאן אנחנו באים עליה בורא עולם. חשוב

 .המלחמה ומה טבעה )אבות ג'(, כדי להבין באיזה שדה קרב מדובר, מהו מקום"הולך
בהלכות שבת מדובר על שתי רשויות עיקריות, רשות היחיד ורשות הרבים. כאשר בשבת חל איסור להוציא 

 ?לרשות הרבים. כיצד זה מתקשר לענייננוולטלטל דברים מרשות היחיד 
אצילות, בריאה, יצירה, עשיה. כשההבדל ביניהם זה במידת  -בתורת הקבלה מדובר על עולמות אבי"ע 

החלוקה בין טוב ורע. בי"ע נקרא רשות הרבים, שהרבה שולטים שם. בס"א אין אחדות, כל אחד לעצמו, אלה 
היחיד זה רק עולם אצילות, הקדושה. בהלכה נקבעה המידה הם עולמות הפירוד, זו רשות הרבים. רשות 

 . אמות רוחב ועשרה טפחים גובה שיוצרת מקום שנקרא רשות היחיד, והמידות הן ארבעה
שם הוי'ה, השורש של כל המציאות, הוא שם בן ארבע אותיות. הוא נכתב בארבע אותיות, אבל אם מבטאים 

א וכו'( ויוצא עשר אותיות סה"כ. זה רשות -האותיות )יוד וה את האותיות שלו, שומעים גם את המילוי של

 . היחיד, ארבע על עשר, שמו של הקב"ה

 
כפי שעולם אצילות זה העולם שהכי קרוב לאינסוף ב"ה והוא האחדות השלמה, כך הבית של היהודי זה 

בת אסור להוציא המקום הכי טוב וזה נקרא רשות היחיד. מחוצה לו זה רשות הרבים. נשאלת השאלה אם בש
מרשות היחיד לרשות הרבים מפני הערבוב שנוצר בין הקודש לחול, בין המקום של אחדות למקום של הריבוי, 

  ?אם כן איך בימות החול ניתן להישמר מפני העירוב הזה

 
על זה אומר הזוהר הקדוש שזה כמו המצה בפסח. ר' אלעזר שואל את ר' שמעון בזוהר, אם המצה היא כנגד 

ר הטוב והחמץ כנגד יצר הרע, למה אנחנו לא אוכלים מצה כל השנה ואיך בכלל מותר לאכול חמץ? על זה היצ
משיב לו ר' שמעון, שהאכילה המדויקת בימות הפסח, מספיקה ושומרת עלינו, "מחסנת" אותנו, לכל ימות 

טת היצר הרע עליו וכל השנה. כך גם הענין עם שבת. אומר הרב שליט"א, מי שאוכל חמץ בפסח, מגביר את שלי

  .השנה הוא נשלט על ידו. מי שמערבב תחומים בשבת, מכניס את היצר הרע הביתה גם לשאר ימות השבוע
לכל דבר יש את זמן התיקון שלו ואם מתקנים אותו בזמנו, אז אח"כ זה כבר לא מזיק. שבת זה יומו של 

ל היום השביעי שומרת על האדם כל השבוע הקב"ה, היום שבו הקב"ה מגלה לנו את המנוחה שלו. הקדושה ש

  .שלא ילך לטמיון, שלא ילך לאיבוד בזה שהוא כל כולו שקוע בענייני החומר
במשך השבוע האדם חייב לצאת לרשות הרבים, לצאת אל השדה. ברגע שאדם יוצא מהמסגרת שלו, המקום 

זה לצאת מרשות היחיד  "ֵתֵצא-יכִּ " .שהוא מקדש אותו, הסביבה שהוא מקדש אותה, הוא יוצא לרשות הרבים
היא המקום לערוך את מלחמת היצר, מלחמת הבירור של טוב ורע, להוציא "יקר  לרשות הרבים. רשות הרבים

 ."מזולל

 זמן המלחמה

מסופר על מלחמה  ,'לך לך' מתי בדיוק מתחילה המלחמה הזאת בחייו של כל אחד? בספר בראשית, בפרשת

ְשֵתים ֶעְשֵרה " ,ולים דאז לבין ארבעה מלכים אחרים באזור ים המלח. וכתובגדולה בין חמשת המלכים הגד

תֹו,  .ֶעְשֵרה ָשָנה, ָמָרדּו-ְכָדְרָלֹעֶמר; ּוְשֹלש-ָשָנה, ָעְבדּו ֶאת ים ֲאֶשר אִּ ּוְבַאְרַבע ֶעְשֵרה ָשָנה ָבא ְכָדְרָלֹעֶמר, ְוַהְמָלכִּ

ים ְבַעְשְת -ַוַיכּו ֶאת םְרָפאִּ  .(בראשית י"ד) "...ֹרת ַקְרַניִּ
מפרש ה'פיתוחי חותם', הרב יעקב אבוחצירא זצ"ל, שיש כאן רמז גדול. היצר הרע נמצא עם האדם מיום 

)בראשית ד' ז'(, זהו בראש ובראשונה הפתח שדרכו האדם בא  "ַלֶפַתח ַחָטאת ֹרֵבץ" ,הלידה, כפי שאומר הכתוב
בגיל שלוש עשרה. עד אז אין באדם היכולת להבדיל בין טוב ורע. הוא נמצא לעולם. יצר הטוב ניתן לאדם רק 

  .כולו במסגרת היצר הרע ולכן היצר הרע לא מתעסק איתו, לא צריך לשכנעו
בגיל שלוש עשרה, כאשר היצר הטוב מצטרף לתמונה, רק אז מגיע היצר הרע בכל כוחותיו להראות גבורותיו 

 .לא ישמע את הקול החדש שנולד בתוכו כדי לדחות את היצר הטוב, שהאדם

כדרלעמר בגימטרייה יוצא 'יצר רע'. בשתים עשרה שנה  - "ְכָדְרָלֹעֶמר-ְשֵתים ֶעְשֵרה ָשָנה, ָעְבדּו ֶאת" ,זה שכתוב
הראשונות כל האברים והגוף תחת ממשלת יצר הרע לבדו. לכן בגיל שלוש עשרה, כשהאדם קונה דעת ויצר 

האברים מורדים בשלטון היצר הרע. אבל אז היצר הרע בא בכל  ,"ֶעְשֵרה ָשָנה, ָמָרדּו-ֹלשּוְש " ,טוב, כתוב



תֹו" ,כוחותיו ים ֲאֶשר אִּ בהמשך, ממשיכה התורה ומפרטת כיצד  ."ּוְבַאְרַבע ֶעְשֵרה ָשָנה ָבא ְכָדְרָלֹעֶמר, ְוַהְמָלכִּ
אוד ברורה, עם מי ומתי מתחילה המלחמה של כל נלחם היצר הרע. מתוך פרוש זה, מצטיירת תמונת מצב מ

 .אדם בעולם

 אשת יפת תואר

ממנה ניתן להבין עוד על מהות המלחמה שבפנינו. האויבים של  ,"ֹתַאר-ֵאֶשת, ְיַפת"נחזור רגע לעניין מצות ה
שו עם ישראל היו נוהגים להוציא לשדה המערכה את בנותיהם מקושטות כדי להחטיא את עם ישראל. כמו שע

שלחו את נשותיהם למשוך את בני  המואבים לאחר שלא הצליחו לנצח את עם ישראל בשום דרך אחרת. הם

  .ישראל לעבודה זרה שלהם וגרמו בכך למפלה רוחנית גדולה
חז"ל אמרו שבגלל יופיין של אותן נשים, היצר היה מתגרה באותם שהיו יוצאים למלחמה ולכן התורה 

י שאם התורה לא הייתה מתירה לו אז לא היה עומד ביצרו ולוקח את האסור לו. מפנ ,'אשת יפת תואר'התירה
דבר כזה לא נמצא בכל התורה וזה מעלה הרבה שאלות. אם בכל מקום שהתורה יודעת שאדם לא יעמוד ביצרו 

היה ניתן היתר מהתורה, אז ח"ו לא היה נשאר כמעט שום איסור. כמו כן, הרי ידוע שמי שיצאו למלחמת 
היו רק הצדיקים שבצדיקים. אז איך אפשר להעלות על הדעת שצדיקים כאלה יפלו שבי  ות שעליה מדובר,הרש

 ?ביד יצרם
יש כאן ענין רוחני עמוק. סוד ההיתר שנתנה התורה נעוץ בחטא אדם הראשון. כתוצאה מהחטא נשרו כמה 

מהאומות יצאו כמה גרי צדק  והם נשמות הגרים. לכן ,נשמות יקרות ביד הסטרא אחרא, ניצוצות של קדושה
שנהיו גדולי עם ישראל )שמעיה ואבטליון, אונקלוס, רות המואביה( ולכן ניתנה המצוה הזאת. שבקיום המצוה 

יתלבש באדם אור השכינה וכך יתגלה בפניו באשה גויה שיש בה 'יפת תואר' שהיא הנשמה הקדושה, הניצוץ 
אמת לראות, אם היא ראויה לבוא בקהל ישראל. למעשה, כל הקדוש. ע"י קיום כל השלבים של המצוה, יוכל ב

המלחמה עם היצר סובבת על להוציא "יקר מזולל", להוציא את הניצוצות הקדושים שנפלו לקליפות כתוצאה 
זוכים ביכולת לברור את הטוב  מהחטאים שלנו, מאז חטא אדם הראשון. ע"י לימוד התורה וקיום המצוות אנו

 .ם, ולצרף אלינו את ניצוצות הקדושה השייכים לנשמתנובחיינו מתוך הרע שבה

 הנשמה

היא הנשמה, וכאן " ֹתַאר-ֵאֶשת, ְיַפת "הענין מעמיק כשלומדים את הזוהר של הפרשה. שם כתוב בפרוש כי

יָת, . "הזוהר הקדוש אומר שכל המצוה הזאת מדברת על הצלת הנשמה מעולם הקליפותהכל מתחבר.  ְוָראִּ

ְבָיה,  ָשה" .זו הנשמה ששבויה בעולם החומר ,"ֹתַאר-ֵאֶשת, ְיַפתַבשִּ זה  ,"ְוָחַשְקָת ָבּה, ְוָלַקְחָת ְלָך ְלאִּ

היינו הבית שגורשה משם, שעל זה נאמר " ,אומר הזוהר ,"תֹוְך ֵביֶתָך-ַוֲהֵבאָתּה, ֶאל" .ההתעוררות של האדם
אל הבית, והגברת, שהיא הנשמה גורשה משם. ושפחה כי תירש גבירתה, שהשפחה שהיא היצה"ר, נכנסה 

ְלָחה, ֶאת" .ועתה חזר והביא את הנשמה אל הבית ָפְרֶניהָ -רֹאָשּה, ְוָעְשָתה, ֶאת-ְוגִּ היינו שתטהר מאותה  ,"צִּ

 ."הזוהמה שהטיל בה הנחש, בנשמה

יהָ -ּוָבְכָתה ֶאת" ,ואחר זה" ,משלים את הדברים רבי חיים ויטל זיע"א ָמּה-ְוֶאת" ,"הזה הקב ,"ָאבִּ זו כנסת  ,"אִּ

תתיישב בתוך גופך ולא תצא ממך.  ,"ְוָיְשָבה ְבֵביֶתָך" .'ישראל. כענין, מה שכתוב, 'כי אחרי שובי נחמתי

ים" ותבכה על עוונותיה   .(הליקוטים, כתבי האריז"ל) "שהוא חודש אלול... שהוא זמן התשובה ,"ֶיַרח ָימִּ

 היציאה למלחמה

מתי ולמה ומה מטרתה, נשאלת השאלה הפשוטה, איך מצליחים לצאת  ,מלחמה מדובר לאחר שהבנו באיזו

  ?למלחמה כה גדולה
ראשית, צריך להכיר את האויב. חייבים לדעת מול איזה כח אנחנו עומדים. כל אחד מאתנו חייב לעצור לרגע 

מיני דברים, לקום ולהתבונן עם מי באמת אנחנו נלחמים. אנשים אומרים שהם נלחמים עם עצמם על כל 
בבוקר, ללמוד יותר, לא לכעוס, לא ליפול בתאות אכילה וכו'. איך אפשר לצאת למלחמה בלי לדעת שאני זה 

 ?לא האויב, אלא יש בי יצר ר"ע והוא האויב האמיתי שלי
. ידוע אומר הנעם אלימלך בקונטרס ה"צעטיל הקטן", שהאדם לא נברא בעולם אלא רק כדי לשבר את הטבע

אותו אגואיזם שהוא החומר ממנו אנחנו בנויים. זאת  ,'רצון עצמי' ל הסולם" שיצר ר"ע, זהו אותומ"בע
אומרת, שהמלחמה האמיתית היא לשבר את היצר הרע שבתוכי, את הטבע האנכי שלי, להפך אותו מקבלה 



לעניין זה עצמית לקבלה על מנת להשפיע, לגלות את ניצוץ הנשמה שבי השבוי בשבי הקליפה, ועוד נשוב 

 .בסיום

 נחישות גדולה
אומר הרב שליט"א, בגלל כל התאוות והרצון האינסופי להנות שיש באדם, האדם נמשך דוקא אל הדברים 

שמגרים את יצרו. הדבר הראשון במלחמת היצר הוא להרחיק את כל הדברים הללו. אמנם האדם מצידו בטוח 

  .אבל, במלחמת היצר חייבת להיות נחישות גדולהבעצמו שהוא יוכל לעצור את התאווה ולשלוט בה. 
זה כמו אדם שהולך לקפוץ ממגדל גבוה. שואלים אותו מה אתה הולך לעשות? אז הוא אומר שהוא רוצה 
לקפוץ רק שתי קומות. אין שתי קומות עם התאוות, אין שתי קומות עם היצר. פתחת לו את הדלת, משם 

בר נהיה בעל הבית של הסיטואציה. כך אפילו מן ההיתר מגיעים הדרך סלולה עבורו ולפני שהבחנת הוא כ
לאיסור ולכן צריך להיזהר אפילו בדבר היתר. כמו שאנחנו לומדים בפרשה על בן סורר ומורה. הוריו אומרים 

הכל בכשרות מצוינת. אבל התורה אומרת, סופו  -שותה הרבה יין ואוכל הרבה בשר  ,"זֹוֵלל, ְוֹסֵבא" עליו שהוא

 .שיהיה בן סורר ומורה, סכנה לציבור, ילסטם את הבריות. צריך לעצור אותו ולעצור את הדבר בשורש

 יציאה במסירות נפש

י" ,כשאנו שואלים את עצמנו איך נוכל להתגבר על כל התאוות והרצון לקבל הגדול, אומרת לנו התורה ֵתֵצא -כִּ

ְלָחָמה, ַעל ְביוֹאְיֶביָך; ּוְנָתנֹו ה' ֱאֹלֶקיָך-ַלמִּ יָת שִּ לא כתוב 'כי תלחם באויבך', יש הבטחה מהקב"ה  ,", ְבָיֶדָך ְוָשבִּ

הקב"ה כבר ייתן את היצר הרע  ,"ּוְנָתנֹו ה' ֱאֹלֶקיָך, ְבָיֶדָך" ,שברגע שבן אדם מחליט באמת לצאת למלחמה

י" ,בידו. אולם כתוב ְלָחָמה-כִּ במלחמה. אדם חייב לגייס  בלשון יחיד מפני שחייבת להיות אחדות ,"ֵתֵצא ַלמִּ

 .את כל חיילותיו ולהחליט שהוא יוצא למלחמה. צריך מסירות נפש

 

י" ,"אומר ה"נתיבות שלום מרמז על דרך היציאה למלחמה, שהיוצא למלחמה הזאת עליו לצאת  "ֵתֵצא-כִּ
שרוצים מעצמו לגמרי, היינו שיצא מכל מציאותו וישתחרר מטבעיותו ומכל תכונות נפשו. כי יש אנשים 

להכניע את האויב בתוך המציאות שנמצאים בה, אבל התורה מלמדת אותנו אחרת. כפי שאומר הרמב"ם 
)הלכות מלכים(, היוצא למלחמה, ישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב, לא באשתו ולא בבניו, אלא 

יך למסור את הנפש וכל מאווייה, ימחה זיכרונם מלבו ויפנה מכל דבר למלחמה )נ"ש על התורה(. כדי לנצח צר

 .כל גרורות העבר שיכולות להדיח אותנו מהדרך הבטוחה לניצחון

 אמונה ובטחון

יר, ְוָשַכב " ,עצה חשובה במלחמה היא מה שכתוב בפרשה יש ָבעִּ יש; ּוְמָצָאּה אִּ ְהֶיה ַנֲעָר ְבתּוָלה, ְמֹאָרָשה ְלאִּ י יִּ כִּ
ָמּה. ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת ים ָוֵמתּו-ם ֶאלְשֵניהֶ -עִּ וא, ּוְסַקְלֶתם ֹאָתם ָבֲאָבנִּ יר ַההִּ -ְדַבר ֲאֶשר לֹא-ַהַנֲעָר ַעל-ֶאת--ַשַער ָהעִּ

יר, ְוֶאת יש ַעל-ָצֲעָקה ָבעִּ ָנה ֶאת-ְדַבר ֲאֶשר-ָהאִּ ְרֶבָך-עִּ קִּ ַעְרָת ָהָרע, מִּ רבי נחמן אומר, הנערה  ."ֵאֶשת ֵרֵעהּו; ּובִּ
לנשמה הקדושה. כל מה שהיהודי צריך לעשות כשתופס אותו יצר הרע זה לדעת  שלא צעקה זהו גם כן רמז

  !'שהקב"ה נמצא בכל מקום והוא מחכה רק שתצעק, 'אבא, אני לבד, הצילו

על כן  ."יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ויום ואלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו" ,כתוב במסכת קדושין
תצעק, והקב"ה יתנו בידך. כתוב, שהבא להיטהר מסייעים לו, עוזרים לו  ההבטחה, רק תצא למלחמה, רק

ְמָך" ,מהשמיים. לכן בפרשה הקודמת כשמוזכר ענין המלחמה כתובה התזכורת יָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב מִּ לֹא --ְוָראִּ

י יָרא, ֵמֶהם: כִּ ָמְך-תִּ רא עולם יהיה בעזרו מי שרוצה לצאת למלחמה צריך אמונה ובטחון שבו ."ה' ֱאֹלֶקיָך עִּ

יש ַהָיֵרא ְוַרְך ַהֵלָבב" וכל יישאר במציאות הרגילה שלו  ,"ֵיֵלְך ְוָיֹשב ְלֵביתֹו" ,שאין לו האמונה הזאת ,"ָהאִּ

 .וימשיך לנהל "מאבקים קטנים" עם יצרו

 מאבק תמידי

לעולם ירגיז " ,בגמראלאחר כל האמור, מי שחושב עדין שהוא בא לעולם הזה כדי לנוח, טועה בגדול! כתוב 

י" )מסכת ברכות(. המאבק הוא תמידי. המילים "אדם יצר טוב על יצר רע גם מלמדות אותנו שלא  ,"ֵתֵצא-כִּ
להמתין עד שהיצר יתקוף, אלא להקדים ולצאת למלחמה עליו שעה אחת קודם. אם היצה"ר בא ראשון, כפי 

םַוָיבֹא, ֲעָמֵלק; וַ " ,שבא עמלק על בני ישראל במדבר ָלֶחם עִּ ְשָרֵאל-יִּ )שמות י"ז ח'(, אז קשה מאוד לעמוד  "יִּ



  .כנגדו
ברוח קרבית שכזאת, לדבר על כוננות ודריכות  מדברים על השלום, קצת קשה לדבר בדור שלנו, שכל הזמן

תמידית. אבל אלה הן העצות שחז"ל הורו לנו. האדם צריך להיות תמיד ערני ונכון למערכה, מתוך אמונה 

 .שאם ננהל את המלחמה הפנימית הזאת בהצלחה, המציאות החיצונית תשתנה בהתאםוהבנה 

הלומד --איזה הוא חכם" ,למעשה, צריך להתחיל להתבונן בדרכי הפעולה של היצר עצמו. כתוב בפרקי אבות

)אבות ד' א'(, גם מיצר הרע. אומר הבעל שם טוב, היצר הרע זריז לפתות את האדם לעבור עברה,  "מכל אדם

 .כך הוא עושה את שליחות השם יתברך, את התפקיד המיועד לו. צריך ללמוד ממנו ולהשיג אותו בזריזות

 מחשבות זרות
אחד הדברים שאיתם מוציא יצר הרע את האדם משלוותו וישוב דעתו, זה המחשבות הזרות, הטורדניות, 

יָת ַמֲעֶקה, "המפריעות, שהיצר משדר בראשו. בפרשה כתובה מצות גגך בגימטרייה זה עשרים ושש " .ְלַגֶגָך ְוָעשִּ
כמניין שם הוי'ה. התורה מלמדת לכל אחד מאתנו, תעשה מעקה ושמירה על רשות היחיד שלא יהיה מקום 

י, ַבל. "פרוץ. תשמור על גגך שזה הראש והמחשבות שבו ינִּ ימִּ י מִּ יד: כִּ י ָתמִּ י ה' ְלֶנְגדִּ יתִּ ּוִּ )תהילים ט"ז " ֶאמֹוט-שִּ
את שם השם כמעקה הגנה בפני המחשבות הזרות ולא תיפול. חשוב גם לדעת ששלום הוא אחד  שים -ח'( 

משמותיו של הקב"ה. מי שבאמת חפץ בשלום, חייב לצאת למלחמת היצר, לזכך ולנקות את עצמו עד להשראת 

 .השלום בתוכו

 זכר עמלק

ם. ֲאֶשר ָקְרָך ַבֶדֶרְך, ַוְיַזֵנב ְבָך ָעָשה ְלָך ֲעָמֵלק, בַ -ָזכֹור, ֵאת ֲאֶשר" ,הפרשה מסיימת בציווי ְצָריִּ מִּ ֶדֶרְך, ְבֵצאְתֶכם מִּ
ים ַאֲחֶריָך-ָכל ָכל--ַהֶנֱחָשלִּ יַח ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָך מִּ יב, -ְוַאָתה, ָעֵיף ְוָיֵגַע; ְולֹא ָיֵרא, ֱאֹלקים. ְוָהָיה ְבָהנִּ ָסבִּ ֹאְיֶביָך מִּ

ְשָתּהָבָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵת  ְמֶחה ֶאת--ן ְלָך ַנֲחָלה ְלרִּ ְשָכח-תִּ ם; לֹא, תִּ ַתַחת ַהָשָמיִּ  ."ֵזֶכר ֲעָמֵלק, מִּ
, וספק הוא אולי הכלי עמלק הוא כח הקליפה והס"א, שורש הרע של העולם. ידוע כי עמלק בגימטרייה ספק

למחות את זכר עמלק, הוא  הכי חזק של היצר הרע כנגד האדם. בסיום הפרשה, התורה ממקדת אותנו שצריך
השורש של כל הרע, הוא היסוד של חוסר האמונה, של הריחוק מבורא עולם, של כל ההסתרות הגדולות. כדי 

     .לנצח במלחמה חייבים למחות את הספק מלבנו
'. הספק יוצר פירוד בייננו לבין בורא עולם וכבר נאמר שהעצה היחידה נגד יצר הרע היא שיהודי יהיה דבוק בה

כל עוד האדם דבוק בבורא, אין יצר הרע יכול להזיקו, מפני שגופו אולי נמצא בעולם הזה, מדור הקליפות, אבל 

 .נשמתו דבוקה בשמי מרומים

 תיקון האנוכיות
בשביל להידבק בבורא צריך לתקן את אותו ר"ע, רצון עצמי, הגורם לשינוי צורה ופירוד מהבורא, שכולו 

שורש כל " ,'ן פשוטה, אנחנו חייבים לנצח את האנוכיות שבנו. אומר ה'אבני אזלהשפעה. זאת אומרת, בלשו
הרע שבעולם וכל הקלקולים, גם בחינוך הבנים, גם בעבודת השם וגם במעשים שבין אדם לחברו, הוא 

ה האנוכיות. היינו, מה שאין אדם מסוגל לוותר על נגיעותיו וענייניו האישיים לטובת הכלל, לטובת רעיון נעל

  ."או לטובת השלמה רוחנית

אף כי הציפור " ,'המוזכרת בפרשה, ללמדנו. מסביר ה'אבני אזל ,'שילוח הקן' בדיוק נקודה זאת באה מצות
הגדולה, האם, נתונה בידיו של האדם ויכול להפיק ממנה תועלת אישית, בכל זאת מצוה עליו התורה לשלח 

רים לעולם, לבל יכחד מין זה מן העולם. ע"י קיום מצוה זו את האם לטובת הכלל, למען תוכל להביא עוד ציפו

      ."מסתגל האדם לכבוש את אנוכיותו לטובת הכלל
משום כך, השכר שמובטח על מצוה זו גדול כל כך. כתוב בתורה עצמה ששכרה אורך ימים ורש"י כותב 

צוה גוררת מצוה, ותגיע אם קיימת מצות שילוח הקן, סופך לבנות בית חדש ותקיים מצות מעקה, שמ",שם

וכתוב במדרש רבה, שכרה כזה גדול שמי שאין לו  ,"לכרם ושדה ולבגדים נאים )לכך נסמכו פרשיות אלה(

  .בנים, יזכה בבנים והוא ממהר את מלך המשיח ואת אליהו הנביא

אילו היתה " ,'תיקון הרצון האנוכי שלנו הוא תיקונו של עולם והניצחון המוחלט על היצר. מסיים ה'אבני אזל
האנושות מסוגלת לוותר על עניינים אישיים לטובת ענין יותר נעלה, או רעיון נשגב כלשהו, כי אז היה העולם 

 ."בא לידי התיקון האמיתי והשלם בכל הענינים ואז היתה הגאולה השלמה



 

 

 

יו ּובְ  יש ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶננּו ֹשֵמַע ְבקֹול ָאבִּ ְהֶיה ְלאִּ י יִּ ְשַמע ֲאֵליֶהם כִּ ְסרּו ֹאתֹו ְולֹא יִּ מֹו ְויִּ קֹול אִּ
 )כ"א, י"ח(

ויסרו אותו פירש"י, והוא מסנהדרין ע"ב. ובן סורר ומורה נהרג על שם סופו, הגיעה תורה לסוף דעתו,   
שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, אמרה תורה ימות 

 אל ימות חייב.זכאי ו

ז: הובא בפירש"י, )בראשית כ"א, י"ז(, כי שמע אלוקים את קול הנער והקשה המזרחי, ממה דאיתא בר"ה ט"  
באשר הוא שם, לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נדון ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות, לפי שהיו מלאכי 

בצמא אתה מעלה לו באר והוא משיב עכשיו השרת מקטרגים ואומרים, רבש"ע מי שעתיד זרעו להמית בניך 
מה הוא צדיק או רשע, אמרו לו, צדיק, אמר להם לפי מעשיו של עכשיו אני דנו וזה באשר הוא שם. וא"כ קשה, 

 אמאי בן סורר ומורה נהרג על שם סופו.

 ושאלה זו ישבו מפרשי רש"י נושאי כליו והחונים על דגלו בכמה אנפין.  

אני התם דישמעאל לא התחיל עדיין באותה עבירה של צמא כלל ועיקר, אבל הכא בבן דש המזרחי תירץ,א.   
סורר ומורה כבר התחיל את רשעותו כבר עכשיו דמכיון שמכלה ממון אביו בגניבה, כדי לאכול ולשתות 

כדאיתא במתניתין סנהדרין ע"א. אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיגנוב משל אביו כדי לאכול ולשתות הובא 
בפירש"י כאן בן סורר ומורה אינו חייב עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין וא"כ יבוא זמן 

 שיבקש את לימודו ואת הרגלו ולא ימצא וילסטם את הבריות להכי ימות זכאי ואל ימות חייב.

ותה עבירה דהתם גבי ישמעאל כשהיה קטן לא התחיל כלל במידי דשייך לא וכן תירץ השפתי חכמיםב.   
שימית את ישראל בצמא )אף שלא היה צדיק גדול וגם לא רשע קטן וכפי שפירש"י, בבראשית )כ"א, ט'( והוא 
מהתוספתא בסוטה פ"ו, מצחק, לשון עבודת אלילים, ד"א לשון גלוי עריות, ד"א לשון רציחה, אבל עכ"פ לא 

התחיל באותה עבירה שהרי גנב ואכל המלקט(, אבל בן סורר ומורה  —ניסה להמית בצמא שהיא מיתה קשה 
 תרטימר בשר ולבסוף יעמוד על פרשת דרכים וילסטם את הבריות.

ישב דשאני ושאני בין בן סורר ומורה שנידון על שם סופו, מישמעאל שנידון באשר הוא שם,  הנחלת יעקבג.   
אי אפשר לפרוש מהם ונעשה דבן סורר ומורה אינו נהרג אלא אם אכל תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין, כיון ש

מכור להם, לפיכך טיבותא לגביה שימות זכאי ואל ימות חייב אבל ישמעאל אעפ"י שגלוי וידוע היה שבניו 
ימיתו את ישראל בצמא מכל מקום היה אפשר לו לפרוש דבני ישמעאל לא היו מכורים להמית אנשים בצמא, 

ר ולא שתה יין אלא אכל שאר אכילות ושתה שאר וישמעאל הוה דומיא כאילו הבן סורר ומורה לא אכל בש
 משקין, דברים שאינם ממכרים דאז באמת אינו נהרג.

 

 

 

 

 

 כי יהיה באיש חטא ומשפט מות והמית ותלית אותו על עץ )כ"א כ"ב(

 



)עי' ב"ב יז' ( והסמיך זאת על הפסוק הזה "כי  כשנפטר הרמ"ק אמר עליו האר"י הקדוש שנפטר בעטיו של נחש
יהיה באיש חטא ומשפט מות והמית" ואינך יודע למה הוא מת והלא אין עברה בידו "ותלית אותו על עץ" היינו 

שתיתלה את סיבת מותו בעץ שזהו עץ הדעת שבסיבתו ירדה מיתה לעולם, שנכשל בה האדם הראשון ע"י 
 הנחש.

נכתב בנפש חיים דע"י עמל התורה אפשר לכפר אפילו על עוונות שיש בהם  –ה עוד שמעתי לרמז בפסוק ז
וזהו שכתוב "כי יהיה באיש חטא ומשפט מות " שעבר איסור שמחייבו מיתה , התיקון לכך הוא"  איסור כרת, 

 ותלית אותו על עץ" היינו להתלות בעץ החיים שזה התורה.

 )הרב מאיר טולידאנו שליט"א(

 

 ומואבי בקהל ה' )כ"ג, ד'(.לא יבא עמוני 

איתא עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית משום דאמר קרא על דבר אשר לא קידמו אתכם  ביבמות ע"ו ב'  
בלחם ובמים דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אשה לקדם. והקשה שאול ודואג היה להם לקדם אנשים 

 לקראת נשים ונשים לקראת נשים, והביא הגמרא תירוץ ע"ז דכל כבודה בת מלך פנימה ואין דרך אשה לצאת
 מביתה ולכן אין עליה טענה על שלא קידמה בלחם ובמים.

שהרי בנות מואב אלו שאמרו עליהם בגמרא שאין דרכם לצאת לחוץ ולקדם בלחם  והקשה בספר דרש משה  
ובמים, הם עצמם יצאו להחטיא את ישראל בחטא בעל פעור, וא"כ מזה רואים שלא היו צנועות בבתיהם אלא 

ה עליהם תביעה למה לא קידמו בלחם ובמים הרי הם עצמם הראו שאין שייך בהם יצאו לחוץ, ולפ"ז שוב תהי
 ענין כל כבודה בת מלך פנימה. ועי"ש מש"כ לתרץ.

ובאמת עיקר קושיתו היא קושית רבי בון בזו"ח רות ע"ח ב'. ותירץ שם שבנות מואב לא רצו לצאת ולהחטיא   
וכרחו לצאת מחמת אונס, ושפיר שייך בהו טעם דכל את ישראל עד שגזרו עליהם שכל מי שלא תצא תהרג וה

 כבודה בת מלך פנימה.

 

 

 

 דרך ההשגחה

"והיה הבן הבכור לשניאה" )דברים כא,טו(. זו דרך ההשגחה האלוקית שהשנואה יולדת, וכפי 
 שנאמר )ויצא יג,לא( "וירא ה' כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה".

 )כנפי נשרים(

 המשיח מבן השנואה

 –רומז ללאה, כפי שנאמר "וירא ה' כי שנואה לאה". אולם "והיה הבן הבכור לשניאה" 'שנואה' 
דוד, הנקרא 'בכור', כפי שנאמר )תהילים פט( -לאה היא אימו של יהודה, שמזרעו יבוא משיח בן

 "מצאתי דוד עבדי... אף אני בכור אתנהו".

 )אור התורה(

 מעלת הנפש הבהמית

שורשה  –ואה' זו הנפש הבהמית. "והיה הבן הבכור לשניאה" 'אהובה' זו הנפש האלוקית; 'שנ
פי הכלל שכל הגבוה יותר יורד למטה -של הנפש הבהמית נעלה משורשה של הנפש האלוקית, על

 יותר. במובן זה הנפש הבהמית היא 'הבכור'.

 



 )לקוטי תורה(

 כפליים לתושייה

צדיקים. 'בן השנואה' רומז 'בן האהובה' רומז ללוחות הראשונים, שאז היו ישראל בבחינת 
ללוחות האחרונים, שאז היו בבחינת בעלי תשובה אחרי חטא העגל. 'בן השנואה' נוטל פי שניים, 

ולכן הלוחות האחרונים היו בבחינת 'כפליים לתושייה'. שכן בלוחות הראשונים ניתנו עשרת 
 הדיברות בלבד, ובלוחות האחרונים ניתנו הלכות, מדרש ואגדות.

 רה()אור התו

 מה מנחילים

"והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו" )דברים כא,טז(. איזהו רכוש של קיימא שאדם 
", הרכוש שעמל עליו בעצמו, ובא לו מיגיע כפיו. אבל רכוש לו "את אשר יהיה –מנחיל לבניו? 

מיו כשרות, עליו נאמר )ירמיה יז,יא( "עושה עושר ולא במשפט, בחצי י-שנצבר בדרכים לא
 יעזבנו".

 )כלי חמדה(

 אותיות כפולות

"כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים" )דברים כא,יז(. במילה 'בֹכר' טמון רמז 
ר כפולות הן במספר משלוש האותיות הקודמות להן -כ-שהבכור נוטל פי שניים, כי האותיות ב

 בית.-בסדר האלף

 )הגר"א מווילנה(

 עבודה שנואה

בעבודת ה': האחד הוא העיסוק בתורה ובתפילה, שהיא עבודה האהובה על הכול, שני סוגים 
והשני הוא עבודה שעניינה להעלות את הצרכים הגשמיים לשמו יתברך. עבודה זו שנואה יותר. 

 לה, כי היא עבודה קשה יותר. לכן הבכורה נתונה

 )רבי ברוך ממז'יבוז'(

 ההתחלה העיקר

 –כא,יז(. עיקר המעלה והחשיבות בעבודת ה' היא ההתחלה "כי הוא ראשית אונו" )דברים 
 ה'ראשית', כי הכול נמשך אחרי ההתחלה.

 )בית יעקב(
 
 

 

 

 

 

 מהי?-מצוות שילוח הקן

 אהובה קליין. מאמר מאת:

 אחת מהמצוות המופיעה בפרשה: היא מצוות שילוח הקן:



האפרוחים או —או ביצים והאם רובצת על עץ או על הארץ אפרוחים -ציפור לפניך בדרך בכל---"כי יקרא קן
לך למען ייטב לך והארכת  -האם ואת הבנים תיקח—הבנים:שלח תשלח את—על הביצים לא תיקח האם על

 ימים"

 ]דברים כ"ב,ז[

 השאלות הן:

 א[ מהי מהותה של מצוות שילוח הקן?

 ומה השכר על מצווה זו? 

 ב[ מדוע המצווה נאמרה בכפל לשון:"שלח תשלח" ?

 לשאלה א[  ובההתש

בנקבה הדוגרת על הביצים,או נמצאת ליד  -ראשית, מצוות שילוח הקן נוהגת,אך ורק בציפור בר כשרה 
 הגוזלים ולא בזכר.

מטרתו לשמור על קיומם -שידע האדם כי הקב"ה אשר ברא את ברואיו-משורשי מצווה זו  על פי ספר החינוך:
מביצי -שהאדם יבין את חשיבות השגחת הבורא על ברואיו לעדועל כן לא יכלה מין מכל יציר כפיו, ועל ידי 

כינים ועד ביצי ראמים,כך גם ידע האדם כי כל השומר את מצוות התורה והוא נקי כפיים ובר לבב באותה 
 -מידה

 ונפשו תתקיים לעד בעולם הבא.  ייתן לו אריכות חיים בעולם הזה–ה' ישמור גם עליו 

 -האדם זוכה לבנים בעבור קיום מצווה זו כי ]דברים רבה[ נאמר:  ובמדרש

 כי הבנים הם ממשיכים את הדורות.-השושלת שלו גם תמשיך להתקיים

 "תיקח לך ואת הבנים תשלח את האם  למסקנה זו הגיעו חז"ל מתוך הדקדוק בכתוב:"שלח

קל -ייטב לך"נאמר עליה:"למען  לומד קל וחומר ומפרש: אם מצווה כמו שילוח הקן שאין בה חסרון כיס רש"י
 קבלת שכר בצידן.-על מצוות אחרות שהן חמורות יותר  וחומר

 התשובה לשאלה ב[

 על פי חז"ל:-המצווה נאמרה בכפל לשון ,על כך כמה פירושים

בשנית,אלא בכל פעם   ואין טעם שאקיימה ,אל תאמר:כבר קיימתי מצווה זו א[ שאם ארעה לך מצווה זו בעבר
 מצנה.שאתה מזדמן למצווה זו על תח

 שיהיה לך עבד עברי ובשנה-לעשירותאתה צפוי -כראוי שילוח הקן ב[ אם קיימת בעבר מצוות
 אותו לחופשי. תשלח  השביעית

 אתה מקרב באופן זה את בואו של המשיח.-ג[ אם קיימת מצווה זו

ולאחרית הכוונה לימות המשיח  רגל השור והחמור"]ישעיהו ל"ב,כ[ משלחי" רעיון זה מבוסס על הפסוק:
 הימים.

לכם את  שולח כמו שנאמר:"הנה אנוכי זוכה לקרב את בואו של אליהו הנביא:-ד[ אם אדם מקיים מצווה זו 
 כ"ד[.-אליהו הנביא.."]מלאכי ג.כ"ג

 כמספר האיברים בגוף האדם. -בתורה  כי יש מאתיים ארבעים ושמונה מצוות "עשה" ה[ אמר רבי אדא:

סה"כ שש מאות ושלוש עשרה מצוות.אך -"לא תעשה" כמניין ימות החמה -שלוש מאות ושישים וחמש מצוות
 כי אין בה חסרון כיס,ושכרה:"למען ייטב לך"-המצווה הקלה ביותר היא: מצוות שילוח הקן

 והוא מביא משל: מעשה במלך שהעסיק בשדהו פועלים למטרת נטיעת עצים.



 זהוב אחד.  לעת ערב כל אדם שנטע עץ קיבל

ם אחרים, שנטעו יותר עצים לחשוב: אם המלך כה נדיב ומשלם זהוב אחד עבור נטיעת עץ התחילו פועלי
 אחד,מה ישלם לנו שנטענו יותר עצים?

לפיכך, אם מצוות שילוח הקן מזכה את מקיים מצווה זו בשכר כה רב,בודאי שמצוות אחרות שיש בהן חסרון 
 ברור שזוכים בשכר רב.-נפשות  כיס וטורח והחיית

התורה מציינת את השכר עבור כל מצווה ומצווה,כדי שהאנשים לא יתחילו לחשב איזו מצווה כדאי  לכן אין
 לקיים ואיזו לא,אלא יקיימו את המצוות מתוך רצון טוב ללא צפייה לקבל תמורה.

ומובטח   היא מצווה חשובה -לאור האמור לעיל,מסתבר שמצוות שילוח הקן למרות היותה קלה לסיכום,
 להמשך קיום הדורות.-שכר של אריכות ימים וזכייה בהולדת בנים  -וה זולמקיים מצו

קל וחומר, כי ביתר המצוות זוכה אדם בשכר,אך למרות זאת עליו לקיים את מצוות התורה מתוך אהבה 
 ושמחה ולא מתוך צפייה לקבל פרס.

 נו.אמן ואמן.מי ייתן, ועם ישראל יתמיד בקיום מצוות ובכך יזכה לקרב את הגאולה במהרה בימי

 

 

 

 

 ציצית ושעטנז

 גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה" )כב,יב( " 

והנה נאמר ביר' 'גדילים תעשה לך, לא תלבש שעטנז שניהן בדיבור אחד נאמרו' )נדרים ג,ב( בפשטות הכוונה 
אולם כיון שיש בזה עשה שנאמרו יחד כדי לומר שבציצית אין איסור שעטנז )שהשעטנז בו הוא לכתחילה( 

בציצית מול ל"ת בשעטנז, ועשה דוחה ל"ת, יכלו שלא להביא זאת משום דיבור אחד? )אם כי בפשטות הדיבור 
אחד חל על כל עשה ול"ת כמו ציצית ושעטנז, שזה רק דוגמה( יש בזה גם עומק נוסף, ששניהם נאמרו ביחד כדי 

הוא לכתחילה בזה, ומימלא אפשר ללמוד מציצית שמותר לומר שיש בניהם קשר פנימי שלכן מה שאסור בזה 
 בשעטנז לסתם בגד שאסור בשעטנז.

שבציצית הדין שלה הוא בבגד של גוף )שכסות הראש פטור( שבגוף יש את הלב והריאות ומערכת העיכול, 
שהלב והריאות מחיים את האדם ע"י זרימת הדם, והלב נחשב שבו יושב יצה"ר, ומערכת העיכול מדמה 

בהמה שבהמיותה ניראית ע"י שכל מעשיה הם רק אכילה חומרית. ולכן הציצית באה לחבר את האדם על ל
חוטים כפולים  4-כנפות שה' מלא את כל העולם כולו )עד הקצוות( וזה נעשה מ 4חלקיו הרעים לה', ולכן זה 

ותה )מהעולם שניברא , שזה מעל הטבע, שאדם מעלה את גשמיותו לקדושה, כעין מעלה אותה מחומרי8שיוצא 
שזה  2שם הויה כפול  4שם הויה, שלא רק נימצא בניסתר אלא גם מגלהו )ולכן  -4( וזה ע"י הכפלה של 7-ב

ניגלה וניסתר( ובזה הוא מדרבן לשמירת מצות ה' )"וראיתם אותו וזכרתם" וגו'( מימלא בשעטנז זה ההיפך 
, וכאשר מערבב בניהם ועושם לאחד, כביכול שאין ממנו, וזה ע"י שצמר הוא מבהמה ואילו פשתן זה מהצומח

הפרדה בין דרגת חי לדרגת צומח, אז אם אין הבדל בין הדרגות אז המשכו זה שגם אין הבדל בין אדם לבהמה 
 )ומיהודי לגוי( ומימלא זה משחית את האדם להיות כבהמה גשמית עכורה. 

ר גדול לה' עד שעולה כמעל הטבע, שנעשה כל לכן דווקא בציצית )ובעבודת הכהנים במקדש( שבזה יש חיבו
הטבע כשימוש למען רצון ה', ולכן נידמה שהכל אחד, יצירה אחת בכדי לעשות רצון ה', אז מותר שעטנז ואף 

לכתחילה לומר שהכל לה' על כל דרגותיו יחדיו. ולכן הציצית נעשית ע"י קשירות כעין רמז לקשר שמים וארץ, 
שמרמז על כסא הכבוד )סוטה יז,א( וכל זה קשור לקידוש שם ה' בעולם לגילוי לכן גם הציצית בצבע תכלת 

שכינת ה' בעולם, שזהו שמצוות ציצית באה בזכות קידוש השם שעשה אברהם כשלא רצה לקחת משלל 
המלכים, שבזכות זה ניתן ציצית ותפילין )שם( שהציצית היא כמו שאמרנו, והתפילין )של ראש(  4מלחמתו עם 



הקדושה ישירות )ולא דרך מלחמה ביצה"ר( שזהו "וראו.. כי שם ה' ניקרא עליך" וגו' כביכול ה' אצלך  הם כנגד

 .)ולא כציצית שאתה עולה לה'(

 

 

 

 כיצד נבטיח ניצחון במלחמה?

 מאמר מאת: אהובה קליין .

 פרשת כי תצא, פותחת בפסוק:"כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך...."

עבר בקורותיו מלחמות רבות והנס הגדול הוא: היותו עם נצחי אשר שרד תלאות רבות,עליות  עם ישראל
 ומורדות ובתוכם גם השואה הנוראה וכל זה בחסדי אלוקים.

 השאלות הן:

 א[ מהם התנאים להצלחה במלחמה?

 ב[ היכן מצאנו בתנ"ך דוגמאות למלחמות?

 וחר שלום?כעם ש -ג[ כיצד נצליח,בע"ה, לקרב את השלום אלינו

 התשובה לשאלה א[

 תנאים כדי להצליח במלחמה:  ישנם כמה

 אחד בלב אחד.אחדות היא כוח וגם מרתיעה את האויבים סביב.  כאיש מאוחד [ עם ישראל חייב להיות כולו1

על כך אומרים חז"ל: כי מכאן  דבר זה רמוז בפסוק הנ"ל:כתוב בלשון יחיד: "כי תצא" ולא כתוב:"כי תצאו"
 התנאי לניצחון במלחמה הוא אחדות העם. -ללמוד מוסר השכלניתן 

ומביאים דוגמא יפה:"דורו של אחאב כולם עובדי עבודה זרה היו,ועל שלא הייתה ביניהם מחלוקת ,היו 
 מנצחים במלחמה"]ירושלמי פאה א',א'[

ת בעם ישראל, להציק ולהתגרו כמו כן,האויבים ישר מבחינים אם העם אינו מאוחד והדבר גורם להם תעוזה
דבר זה התגלה לנו גם במגילת אסתר: בהיות המן כה רשע אמר למלך אחשוורוש:"... ישנו עם אחד מפוזר 

 ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך.." ]אסתר ג,ח[

 נושא אחדות ישראל מיוצג על ידי המנורה במשכן שהייתה עשויה זהב טהור וכולה מקשה אחת.

לכל תרחיש יומם וליל, במקרה וחס ושלום האויב ינסה להפתיע   מלחמה ולהיות מוכן[ הצבא חייב להתכונן ל2
 אותנו.ואין לסמוך רק על ניסים ונפלאות.

 אך כמובן נעדיף תמיד את דרך השלום.

כאשר נודע לו כי עשיו הולך לקראתו עם ארבע מאות איש,הוא  את זאת ניתן ללמוד מהכנותיו של יעקב אבינו,
העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים -נחרד מאד כפי שכתוב:"ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את

המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפלטה:ויאמר יעקב אלוקי  -אל  לשני מחנות.ויאמר אם יבוא עשיו
יצחק ה' האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עימך קטונתי מכל החסדים  אבי אברהם ואלוקי אבי

עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשתי מחנות: הצילני נא מיד  -האמת אשר עשית את -ומכל
ים אחי מיד עשיו כי ירא אנוכי אותו פן יבוא והכני על בנים...וייקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו: עיז

 כ"ב[-ל"ב,ח  מאתיים ותיישים עשרים רחלים מאתיים ואילים עשרים..." ]בראשית



 יעקב התכונן בשלוש דרכים:דורון, תפילה ומלחמה.

 מכאן שיש גם להתפלל לבורא עולם למען ירחם ויגן על בניו,יחד עם זאת עלינו גם לצפות לימים טובים יותר.

יזום התקפה מראש כאשר יש בכוונת האויב להלחם בעם עדיף ל [ לפי דברי רבי מנחם מנדיל מקוצק:3
ישראל,למסקנה זו הוא מגיע מתוך התבוננות בפסוק:"כי תצא למלחמה על אויבך" מכאן שיש להפתיע את 

עדיין במדינתו.אם ננהג כך ולא נשב בחיבוק ידיים ,יש סיכוי טוב לתוצאה:"ונתנו   האויב ולהכותו בעודו
 אלוקיך בידך"  ה'

השתיקה יפה לכך לפי:"שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן  -לך שיש בכוונת המדינאים לנקוט[ כל מה4
"ואמר רבי יצחק: אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר: 'יצוו ה' אתך את העין כמו שכתוב:

 ..." ]בבא מציעא מ"ב,ע"א[הברכה באסמיך

 התשובה לשאלה ב[

 למלחמות,הנה כמה מהן:בתנ"ך ישנן דוגמאות רבות 

[ המלחמה הראשונה במקרא:אברהם שומע כי לוט נלקח בשבי והוא הולך להצילו כמו שנאמר:"וישמע 1
אברהם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות וירדוף עד דן...וישב את כל הרכוש 

 י"ז[-]בראשית י"ד,י"דהנשים ואת העם"  -וגם את לוט,אחיו ורכושו השיב וגם את

שחינך אותו למצוות ונתן בידו כלי מלחמה והמספר  –לפי רש"י :נראה כי אברהם לקח איתו את אליעזר עבדו 
לאליעזר= מניין גימטרייא של שמו ]כך אמרו  –הכוונה  -שהתורה מזכירה:שמונה עשר ושלוש מאות

 חז"ל]נדרים ל"ב[

למלחמה וה' אומר לו:"הורד אותם אל המים ואצרפנו לך שם [ מלחמתו של גדעון במדיינים,הוא מתכונן 2
 והיה אשר אומר אליך זה ילך איתך הוא ילך איתך וכל אשר אומר אליך זה לא ילך עימך הוא לא ילך:

ילוק בלשונו מן המים כאשר ילוק הכלב תציג אותו לבד -המים ויאמר ה' אל גדעון כל אשר -העם אל-ויורד את
 יו לשתות:"וכל אשר יכרע על ברכ

ז[ בסופו של דבר נבחרו שלוש מאות חיילים,אלה שאינם מפונקים והיו מלקקים את המים כדרך -]שופטים ז,ד
 יציל את העם מהמדיינים.ואכן הניצחון התגשם במלואו.- ה' הבטיח שבמספר זה של חיילים בלבד-הכלבים

 תשובה לשאלה ג[

בטוח אחד: שמירת המצוות בין אדם למקום ובין אדם כדי להגיע למצב של שלום בעם ישראל, ישנו מתכון 
אזי צפוי לנו רק טוב כנאמר:"והיה אם שמוע   -לחברו ואם נשכיל לקיים את מצוות התורה ככתבה ולשונה

–מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום,ונתנך ה' אלוקיך עליון על כל -תשמע בקול ה' אלוקיך לשמור לעשות את כל
 הברכות.." גויי הארץ ובאו עליך כל

הלוא היא התורה הקדושה ובע"ה בקרוב נצפה לגאולה שלמה.אמן  -מי ייתן ועם ישראל ידבק בעץ החיים
 ואמן.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ְלָחָמה ַעל ֹאיְ " י ֵתֵצא ַלמִּ ְביֹוכִּ יָת שִּ הקב"ה שנמצא בתוך עם  ) דברים כא , י ( "ֶביָך ּוְנָתנֹו ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְבָיֶדָך ְוָשבִּ
אם ה' לא עם ישראל   .521ולא תלחמו =    .521 "כי תצא" =  אזי הם מנצחים במלחמה .גימטרייה  -ישראל 

יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא תלחמו "ויאמר  : מב ( -א-)דברים פרק הם לא יצליחו במלחמה . כמו שכתוב
 כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם" .

  



ְהֶיה ְלֵביתֹו ָשָנה ֶאָחת " י יִּ ָשה ֲחָדָשה לֹא ֵיֵצא ַבָצָבא ְולֹא ַיֲעֹבר ָעָליו ְלָכל ָדָבר ָנקִּ יש אִּ ַקח אִּ י יִּ ְשתֹו כִּ ַמח ֶאת אִּ ְושִּ
יעָ  ר"ת+ס"ת " כד,ה()דברים  "ֲאֶשר ָלָקח שאדם שהתחתן פטור לצאת למלחמה  - )שזה תינוק( עולל " = לכָּ לְ  ולָּ

 בשנה ראשונה, כי עוד אין לו עולל )תינוק( ואז הוא עצמו משמח את אשתו .

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 לקחת". חשקת ראשי תיבות "רחל". "ראית

תארו לעצמכם את התרחיש הבא: משה שולח פקודה "להתכונן למלחמה", החיילים יוצאים, הקרב מתחיל, 
אישה, גויה, אשת איש! נו, כמה סיכויים יש לכך שאותו חייל קדוש וצדיק כמו  -לפתע רואה אחד החיילים 

עם אותה מרשעת? )"אשת יפת תואר" הייתה אישה טמאה שנועדה לבלבל את באבא סאלי, יחפוץ להתחתן 
 החיילים ולהחטיא אותם(.

ה ַעל ֹאְיֶביָך...    מָּ א ַלִמְלחָּ צֵּ יָת  למרבה הפלא, מכריזה התורה ואומרת: ִכי תֵּ ֶשת ְיַפת ְוָראִּ -ַבִשְביָּה אֵּ
ּה, ְוָחַשְקָת  ֹתַאר, ה. ְוָלַקְחָת  בָּ  ְלָך ְלִאשָּ

התורה מתירה לחייל לגייר את אותה אישה "בעל כורחה", ולהתחתן איתה. רגע אחד! אבל אנחנו יודעים    
 שאחד מחוקי היהדות, זה שאי אפשר לגייר אדם בעל כורחו. אם כן מדוע כאן התרנו את העניין?

שאם אין הקדוש  בזו הלשון: לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. -רש"י הקדוש פותר לנו את תמיהתנו    
ָשֵאַנה באיסור  .ברוך הוא מתירה, יִּ

 דברי רש"י הללו, יותר חזקים מפצצת אטום!   

הרי מדובר כאן באנשים צדיקים ויראי ה', אנשים שבזמן יציאתם למלחמה לא היה להם אפילו עבירות    
עד כדי כך שלא יוכלו  )דברים כ' ח'(. אם כן כיצד יכולה פתאום להיווצר אצלם תאווה כל כך חזקה, קלות

כיצד יתכן להגיע  יתחתנו איתה באיסור? -לעמוד בפיתוי של "אשת איש גויה וטמאה", ואם ה' לא יתירה להם 
יָת התורה מגלה לנו את המסלול, כיצד מגיעים למצב רדוד שכזה: א. "    לדרדור ברמה שכזאת? "... ב. ְוָראִּ

 "...ְוָלַקְחָת "... ג. "ְוָחַשְקָת "

הודי יקר! בנושא "עריות ופריצות", אין אפוטרופוס לאף אחד. יהיה מי שיהיה, אם הוא מגיע למצב של י   
", וכאשר האדם וחשקת", הראיה משפיע עליו, היא נחקקת בנשמתו ומפתחת אצלו את התכונה של "וראית"

תירו לו את "! ואם לא יולקחתומתקיים בו החלק האחרון של " -חושק במשהו, בסוף הוא משיג אותו 
 )רש"י ט"ז י"ט(. העבירה, הוא יעשה אותה באיסור

כן כן, )באופן כללי ובפרט( בעניינים הללו, אין ביטוח לאף אחד, וכמו שאמרו חז"ל, "אל תאמין בעצמך עד    
יום מותך". והם אמרו זאת על כל אדם, גם אם יש לו זקן ארוך עד הברכיים וכיפה עד הנעליים, וכולו מקרין 

אפשר אש  -ואפילו של גוי)עיין סנהדרין לז.  -ה והוד. זה לא קשור לדת. זה היגיון בריא של כל אדם קדוש
 בנעורת ואינה מהבהבת?(.

וכבר מצאנו בגמרא מעשה נורא, הממחיש לנו מה כוחה של ראיה אחת, ואפילו אם היא נוצרת שלא    
 )קידושין דף פ"א.(: כך מספרת הגמראבמתכוון, ואפילו שמדובר באדם קדוש ופרוש שנקרא "חסיד", ו

יום אחד הגיעו שבויות לנהרדעא. כאשר נודע הדבר לתנא רב עמרם חסידא, ציווה לפדותם ולדאוג לכל    
מחסורם ולתת להם לגור בעליית הגג שבביתו, ומבואר שם בגמרא שהעלייה לגג הייתה נעשית באמצעות סולם 

בכדי להזיז אותו, ומשום כך לא חשש רב עמרם חסידא ממכשול גדול וכבד שהיה צריך להביא עשרה אנשים 
 רוחני חלילה.

הגמרא ממשיכה לספר והיא מגלה לנו שלילה אחד עברה אחת השבויות ליד פתח עלית הגג, ומרוב שהייתה    
נאה, האיר מבשרה כמו קרן אור למטה לכיוון הבית. כאשר הבחין בכך רב עמרם חסידא, פחז עליו יצרו ולא 



ליח להתגבר עליו, ומרוב שהיה להוט אחר העבירה, הצליח להזיז "לבדו" את הסולם שהיה מונח בצד. הוא הצ
 פעל במקום עשרה אנשים!!!

וכך החל רב עמרם חסידא לתפס בסולם, מבלי יכולת להתגבר על יצרו. כאשר קלט שאינו יכול לעשות דבר    
 ! אש בבית של עמרם"!כנגד היצר, זעק מיד בקול גדול: "אש בבית של עמרם

תלמידיו שהיו בקרבת ביתו, שמעו את קריאת רבם הזקוק לעזרה, ובאו לעזרתו כאשר הם נושאים בידיהם    
י מים לכבות את הדלקה. ומה רואות עיניהם? לא דובים ולא יער, לא אש ולא להבות, אלא הרב עומד  ַכדֵּ

 באמצע הסולם שמוביל אל השבויות.

ואמרו לרבם: "ביישתנו רבנו". אתה שמטיף לנו ליראת ה', נתפס בדרך לעבירה כל כך  נזדעזעו התלמידים   
נוראה? אמר להם רב עמרם חסידא, "מוטב תתביישו בי בעולם הזה, ולא תתביישו בי בעולם הבא". אחר כך 

וי השביע רב עמרם את יצר הרע שיצא ממנו, ויצא ממנו "עמוד אש". אמר לו רב עמרם, תראה איך אתה עש
 מאש ואני מבשר, ולמרות זאת ניצחתי אותך.

המתבונן במעשה הנורא הזה, רואה עד היכן הדברים מגיעים. שהרי מדובר "בתנא", וכלל יש בידנו, "שכל    
תנא המוזכר בגמרא, ביכולתו להחיות מתים". ומדובר בתנא שנאמר עליו "חסידא", ולמי שלא יודע, בכל 

)רבי שמעון, רב סלא, מר  והתנא רב עמרם אחד מהם. -עליהם חסידא הש"ס יש רק חמשה אנשים שנאמר 
זוטרא, רבין, רב עמרם(, ולמרות כל זאת, כאשר התגבר עליו יצרו, הוא קיבל כוח על טבעי והצליח להזיז סולם 

בשוגג! שלא יזם כלל! עד כדי כך השפיעה  . כל זה נגרם לו על ידי "ראיה אחת"!כבד שצריך עשרה איש להזיזו
 עליו הראיה, ורק תושייתו ותעוזתו עמדו לו לצאת בשלום מהעניין.

זה מה שמחדשת לנו התורה בפרשתינו: לא משנה מה עוצמתך הרוחנית. דע לך שאם הגעת למצב של    
קחת". ולכל העקשנים, ל שקתח איתר"וראית", סופך להגיע גם ל"וחשקת, ולקחת". ראשי תיבות "רחל". "

 הראיות לכך.הסיפור הנ"ל הוא אחת 

קחת. הראייה משפיעה ומחלחלת ומדרדרת את האדם, וכאשר אדם ל שקתח איתר מדוע? בגלל "רחל"!   
 )עיין ספר החינוך מצווה רי"ג(. רואה דבר, הוא עלול להיגרר אחריו זו הסיבה שאסור להסתכל על עבודה זרה

ההבטה" מחברת ומגשרת את האדם עם זו גם הסיבה למה שאמרו חז"ל, שאסור להביט בפני אדם רשע. כי "   
 מה שהוא מביט עליו.

אולי קשה לנו לרדת לעומק הדברים, סוף סוף אנשים בדרגתנו לא רואים את העניין בעוצמה שכזו, לכן    
 נחתום את העניין בקטע הבא, כדי לקבל מימדים נכונים בסוגיה:

 -הבודדים שזכה לעבור את השואה הארורה  ר' אהרון קוטלר, אחד מעמודי העולם שהיה ליהדות, היה אחד   
 ולהישאר בחיים. כאחד שכזה, הוא ידע "בדיוק" מה עומק הזוועה הטמונה במילה "שואה".

צדיק זה, לעת זיקנתו נחשף פעם אחת למעשה אסור שנעשה ברחוב. מיד נזדעזע גופו, הוא נצמד לקיר    
 לקחת ]בשואה[. למה השארת אותי?ריבונו של עולם! את כולם  ואמר: -הרחוב, פרץ בבכי 

רבי אהרון קוטלר ידע היטב מה המשמעות של "כישלון אחד בשוגג" בשמירת עיניים, והוא ביכה אותו    
ולא לטייח  -נוראות, עד כדי ששאל את נפשו למות. כך צריך לחיות! לדעת להגדיר נכון את הסכנה ועוצמתה 

 את הנפילה.

מטרייה "קל", ללמדך שזה ממש כך. ניתן בקלות להמריא עם העין לעולמות גי ,130"עין" בגימטרייה זה    
הגבוהים, ולחילופין, לצלול איתה למבואות המטונפים. השאלה רק לאן מנווטים אותה, שהרי השאר כבר 

 קחת"(.ל שקתח איתרמתפתח מאליו. תשאלו אפילו את "רחל", )"

שולף מהשרוול. אך כדאי לדעת,  -מהכרס, ומי שאין לו כרס אנו חיים היום בדור שכל אחד שולף הלכות  נ.ב.   
ועל מצווה זו טרחו  )חינוך מצווה רי"ג ומצווה שפ"ז(, "שבשמירת העיניים" ְמצּוֹות נשים בדיוק כמו הגברים

חכמינו להדגיש שהיא יסוד היהדות והתורה כולה, ואף הזהירונו שמי שיקל לעצמו בעניין הזה וינסה לטהר 
 .)החינוך שם( ופו להקל בכל ענייני הדתאת השרץ, ס

 



 

 

ָשה":" אם האדם רוצה להתחבר עם השכינה הקדושה, אזי נצרכים כאן  ְוחַשְקָת ָבּה ְוָלַקְחָת ְלָך ְלאִּ
יֶתָך, כלומר האדם צריך להביא את השכינה הקדושה אל תוך ביתו,  ּה ֶאל תֹוְך בֵּ אתָּ תיקונים מסוימים, "ַוֲהבֵּ

ּהָּ היינו לתקן  ה ֶאת רֹאשָּ ולכונן את תוך הבית, את החלק הפנימי של הבית", שהוא המחשבה וההרגשה. "ְוִגְלחָּ
": השערות והצפרניים הם דבר חיצוני שעל גופו של האדם, ואינן פנימיות. וע"כ מצווה  ְרֶניהָּ ה ֶאת ִצפָּ ְשתָּ ְועָּ

אין לה גיבוי פנימי, אלא צריך האדם האדם להסירם ולקוצצם, לומר שהאדם צריך למאוס בעשייה חיצונית ש

ולוואי שיזכנו ה' בהתעלות זו, .לשאוף לשלימות היינו לקיום המצוות הן מבחינה חיצונית והן מבחינה פנימית

 .ונבוא כולנו לאהוב איש את אחיו באמת, ואת ה' אלקינו

 תלמיד הברכת שלום זצוק"ל -מאמר מאת רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

 

 

 
 לגגמעקה 

אחת המצוות המפורטות בפרשת השבוע היא מצוות בניית מעקה על הגג: "כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה 
 לגגך". הסיבה היא מניעת סכנה שאדם יעלה על הגג וייפול ממנו.

 
דרך בחיי האדם. יש שלבים בחיים שאדם 'בונה -נוסף על משמעותה הפשוטה של המצווה, יש בה גם הוראת

. למשל, כשהוא נושא אישה ומקים משפחה, או אפילו מר, הוא פונה לכיוון חדש בחייםבית חדש'. כלו
 .כשעולים כיתה

מייעצת התורה: "ועשית מעקה לגגך". אל תסתפק ב'מעקה', במערכת הגדרים והערכים שהיו לך עד עתה. 
יב לעצמך גדרים להצ –אתה עובר עכשיו ל'בית חדש' ועומד לפני אתגרים חדשים. עליך לעשות 'מעקה' חדש 

 חדשים, כדי שלא תגיע, חלילה, למצב ש'ייפול הנופל'.

 
כוחו של המעקה הוא בהיותו חזק מן האדם עצמו. לּו היינו סומכים על האדם עצמו, לא היינו זקוקים למעקה. 

הצורך במעקה בא דווקא מחשש שהזהירות העצמית לא תספיק, ולכן יש צורך להגן על האדם באמצעות 
 וכל לבלום אותו מליפול.מעקה, שי

 
ה'מעקה' הרוחני הוא החלטות תקיפות וחזקות שלא יתערערו לעולם. אלה יסייעו לאדם לעמוד באתגרים 

 החדשים ולהבטיח שהבית החדש יהיה יציב ואיתן.

 

 

 

יש פה טונות מידע על חינוך, זה נהדר כי כולנו אנשי חינוך למופת, דואגים לחנך ולחנך, אז 

 ...מח לקבל עוד קצת ידע, בטח ובטח כשזה נוגע לחינוך של אחריםבוודאי מאד נש

 
כולם מכירים את המושג בן סורר ומורה, אבל את התנאים המשפטיים כדי לזכות לתואר המפוקפק אנחנו 

חודשים, לא יותר ולא פחות, ההורים שלו צריכים להיות  3-ו 12עד  12כמעט ולא יודעים... הוא צריך להיות בן 
ובה ובאותו רוחב, שיהיה להם את אותו הקול )קצת מעניין לשמוע אשה בקול של גבר(, וששניהם ירצו באותו ג



 ...להרוג את הבן שלהם, וירצו בזה בכל רגע נתון עד הסוף המר

  

 !!!נשמע כמעט לא מציאותי? נכון, זה גם מה שהגמרא אומרת: בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות

  
שה הזו? את מי זה מעניין מה שלא אמור לקרות לעולם? עונה הגמרא: דרוש ותקבל שכר! אז למה נכתבה הפר

שנה ברציפות בקושי נתחיל  6000נו באמת, הרי גם אם נלמד מספיק שאתה לומד אתה מקבל על זה שכר...! 

 ?ללמוד את התורה, אז למה צריכים פרשה שהיא סתם לשם הלימוד

  

הרי לך  -תדרוש את הפרשה כראוי, ותפיק את הלקחים הנובעים ממנה הכוונה, אם  -דרוש וקבל שכר" "
קול אביו וקול אימו  -מהפרשה הזו של בן סורר ומורה, ניתן ללמוד לתחום החינוך רבות. לדוגמא  שכרך!

צריכים להיות זהים, בבית שאין ההורים מדברים בקול אחד, זה אומר דבר אחד וההורה השני אומר ההיפך, 

 .ד שהוא עושה מה שבא לומה אשם היל

  
יופי ברוך ה', יש פה טונות מידע על חינוך, זה נהדר כי כולנו אנשי חינוך למופת, דואגים לחנך ולחנך, אז 

בוודאי מאד נשמח לקבל עוד קצת ידע, בטח ובטח כשזה נוגע לחינוך של אחרים, אבל במטותא מכם, בואו 
שניה וזהו, אחרי זה נוכל לחזור, להוכיח אותם, להתעלל נרפה רק רגע מהחינוך של האחרים, רק לפרומיל 

בהם, לכוון אותם, אל תדאגו, אני מתחייב לכם בפה מלא, שהם לא יתקלקלו ברגע הקטן הזה, שנחשוב על 

 !!עצמנו, עלי! תהיו רגועים

  
הצדיק שלנו כי יש עוד כלל מענין בבן סורר ומורה, הכלל הוא שמדובר באדם שגונב כסף רק מאביו ואמו, אבל 

לא נוגע בכסף של אחרים, אז ורק אז הוא חייב מיתה. מה ההיגיון של הבחור, אם כבר לגנוב, אז מאחרים, 
ומה ההיגיון של התורה להתעקש על הפרט הזה, אם הוא גונב מאחרים, אז מניחים לו לנפשו, הוא בסדר, אבל 

 ?ר אותו מהעולם. איפה ההגיון פהאם הוא גונב מההורים, זה כבר בלתי ניתן למחילה וצריכים לבע

  
התשובה היא מצמררת, הצדיק הזה מרגיש שההורים שלו פשוט חייבים לו, ולכן הוא מרשה לעצמו לקחת, 

אבל מאחרים לא נעים לגזול, התחושה הזו שחייבים לו, זה הכי גרוע, גנב שלא מרגיש שחייבים לו עוד אפשר 
לי, אז היום ההורים חייבים לו, מחר זו המדינה חייבת לו, לתקן, אבל אם זה בא מתוך תחושה שחייבים 

 .החברה בכללותה, וכל העולם בכלל חייב לו

  
עזבו רגע את הילדים לנפשם, מה איתנו? מי חייב לנו? האשה? הבעל? ההורים? כי אם מישהו חייב לנו, זה פתח 

פף אותנו, ואוכל בנו בכל פה, להסתבכות שקשה מאד לצאת ממנה, זה גם מסביר משהו מהחוסר סבלנות שאו

 .דור שאין לנו סבלנות בפרומיל, הרי כולם חייבים לנו אז למה שנמתין

  
בואו נפנה אל האבן עזרא תנאי נוסף הוא שהילד "זולל וסובא". מה פרוש המלה זולל, מאיזה שורש היא באה, 

עבור תאוותיו כל מה  מפרש האבן עזרא: הוא שם כללי לאדם המוכן לתת -מגדולי המדקדקים, זולל 
שמבקשים ממנו, כי זולל פירושו מזלזל בכל דבר לעומת תאוותיו, שום דבר לא חשוב בעיניו רק התאוות שלו. 

אדם שנותן בעבור תאוותיו הכל, הוא מסוגל גם להרוג ולרצוח, ולא רק אנשים אחרים, אלא אפילו את 
אם כרגע הוא לא ביצע שום פשע, אם שום דבר לא  ההורים שלו... ובן סורר ומורה נמצא בסטטוס הזה, אז גם

חשוב אצלו, אם כל העולם מזולזל, והעיקר זה "אני", ההתנגשות של העולם מול הרצונות שלי הרי בא תבא... 

 ...ומשהו בהתנגשות הזו יצטרך להתפנות ולהימחק

  
בחיי עולם הבא, שהרי כל אבל האבן עזרא ממשיך, והנה אדם שכזה הרי הוא בעצם מעשיו מוכיח שהוא כופר 

מה שמענין אותו הוא רק חיי העולם הזה והתאוות שלו, אין לו סבלנות לשום ענין, וכשהוא חי רק את הרגע 
ומה שקיים רק את הכאן ועכשיו, לא רק שהוא אינו מאמין בעולם הבא, אפילו טיפת אמון בעולם הזה אין 

 ...לו



  
ודה מאד עמוקה: חוסר סבלנות, מעיד בהכרח על חסרון באמונה, בעיניי, המילים של האבן עזרא נוגעים בנק

אדם שמאמין בעולם הבא באמת ובתמים, קל לו יותר לעבור את תלאות העולם הזה, ואת החסכים, 
זה פשוט בגלל שחסר באמונה, הרי כל אדם סביר  -החסרונות והצלקות שהוא מותיר לנו, אם חסר בסבלנות 

פוקיו, וממתין בסבלנות למשכורת, זה בסיסי, אז למה בדברים אחרים, עובד כל החודש ודוחה את סי

 !?הסבלנות הזו לא כל כך באה לידי ביטוי

  
מחלת החייבים לי ומחלת הכאן ועכשיו, הם שורשי הבעיה של "סורר ומורה", וזה מזכיר כל כך את כל מה 

, ואי אפשר להעמיד אותי למשפט, 12שקורה מסביבנו, וכשאני חושב על עצמי, אז איזה מזל שעברתי את גיל 

 ...12אתם יודעים מה במחשבה שניה, אולי גם אני לא עברתי את גיל 

  

 !בברכת אלופינו מסובלים, הרבה אורך רוח וסבלנות לכלל ולפרט. שבת שלום

 

 

 

 "...אמר לה רבי שלמה סבה "דעי לך, בשמים לא מקפידים על חומרות, אלא על שני דברים

 
כתב רש"י: עבירה גוררת עבירה. עבר על לא  -אשה ובא אליה ושנאה ושם לה עלילות דברים וגו' כי יקח איש 

תשנא, סופו לבוא לידי לשון הרע. מבאר בשפתי חכמים שלא היה צריך להיכתב "ושנאה", אלא רק את עיקר 
על דיבורו הרע,  הדברים במוציא שם רע, שהדבר נעשה על ידי "ושם לה עלילות דברים", ועל זה עיקר עונשו

ואם היה רק חושב ולא עושה, לא היה נענש, כי אין אדם נתפס על מחשבה. אם כן, מה הצורך בהקדמה זו 

 ?שהיתה לו שנאה

 
מבארים בעלי המוסר כי להנצל מדבורי לשון הרע, זה לא רק להתאמץ לא לדבר דיבורים מיותרים, אלא הרבה 

אלא אדרבה לאהוב כל אדם מישראל,  ם או כל שנאה שהיא,לפני, צריך להשתדל לא להגיע ח"ו לשנאת חנ
ככתוב "ואהבת לרעך כמוך". הרי אדם בטבעו אינו מדבר דיבורים רעים על עצמו, כי טבע האדם לאהוב את 

 .עצמו, ולא יעשה פעולה שתגרום לו נזק או צער, כך צריך להרגיש את חברו

 
שלא יהיה מסוגל לראות רע אצל השני ובודאי לא לדבר ויסוד הזהירות צריך לבוא על ידי אהבת הבריות עד 

עליו. וגם כשחושב שדיבוריו יהיו לתועלת, צריך שבע חקירות ובדיקות, כמבואר בספר חפץ חיים, ושם מובא 
שבעה תנאים לזה. וכבר כתבה התורה בפרשתנו "זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים בדרך בצאתכם 

ם תועלת. והוסיף הרמב"ן שאהבה אותו כנפשה ולא דברה בפניו שיבוש ממצרים". וזאת למרות שדברה לש
ולא בפני רבים אלא בינה לבין אחיה הקדוש בצנעה, בכל זאת הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, כיון 

שדברה עליו דברים שנוגעים לו, והם דברי ביקורת שלא בפניו. לכן כדי להינצל מלשון הרע, יש להשתדל לאהוב 

 .חד מישראלכל א

 
מסופר על רבי שלמה מזוויל, שנכדתו סיפרה לו על חתנה הטרי אשר לא נוהג בחומרא שהסבא מאוד מקפיד 

על שמירת  -עליה. אמר לה רבי שלמה סבה "דעי לך, בשמים לא מקפידים על חומרות, אלא על שני דברים 
, ובזה תלויים ועומדים כל המצוות כולן, העיניים, ככתוב "ולא תתורו וגו' למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי"

 .ועל "ואהבת לרעך כמוך", שזה כלל גדול בתורה

 



 

בימים אלה אנו מצויים בעיצומו של חודש אלול, הוא חודש הרחמים והסליחות, חודש של 

 .חשבון נפש, תשובה ומעשים טובים

ושבית שביו". ודרשו רבותינו, בפרשת השבוע נקרא: "כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלוקך בידך 
"במלחמת היצר דברה תורה", דהיינו המלחמה הפרטית שיש לכל אדם בלבו נגד היצר הרע הבא להכשילו 

  ."במעשה עברות ובמדות הרעות. ולכן כתבה זאת התורה בלשון יחיד, "כי תצא" ולא בלשון רבים "כי תצאו

על רע לזולת, וכי אין צורך בקיום המצוות בקום ועשה.  ישנם בני אדם החושבים כי די להם בכך שאינם עושים
אנשים אלה מובא בספר "אבותינו ספרו לנו" מעשה מאלף מהגאון הרב יוסף הכהן סיסו זצ״ל, סגן ראש 

הרבנים בתוניס, אודות רב גדול שהגיע לעיר אחת שתושביה לא שמרו תורה ומצוות, וביקש לעמוד על טיבם 
העיר ושאל את היהודי הראשון שנקרא בדרכו, מה מצב שמירת המצוות ולימוד של אנשי העיר. עמד בככר 

התורה בעיר? ענה לו היהודי, רבי! השבח לבורא עולם בני העיר יראים ושלמים, אין בהם רוצח ושודד, גנב או 

 !ה באגזלן, אין נוכלים ורמאים, אם כל היהודים בעולם היו כמו יהודי העיר הזאת, משיחן של ישראל כבר הי

שמחתני בדבריך, ענה לו הרב, אך מה מצב יהודי העיר בשמירת השבת, תפילות, למוד תורה, כשרות, טהרה 
וחינוך? נבוך הלה וגימגם, למה לקטרג כבוד הרב? דיינו בכך שהם נמנעים מגניבה וגזל וסרים מרע, מה ידרוש 

ר לקח ולפקוח את עיניהם, כי לא די הרב מעבר לכך?! הבין הרב את רוע המצב וחשב איך ללמד את בני העי

 .ב"סור מרע" וצריך גם "עשה טוב", בקיום התורה והמצוות

. פנה למשמשו ובקש ממנו לקנות לו אריג המשמש לתכריכי בעודו הולך בדרך, ראה בצד הדרך נבלת חמור מת
לרחובות העיר מתים. לקח הרב את האריג ועטף בו את גניחת החמור, ומיד פנה לשמשו ואמר לו, צא מיד 

והכרז כי נמצא מת מצווה במבואות העיר והכל חייבים לצאת ללוותו, וכי רב גדול יבוא להספיד את המת, 

 !וקבורת מת מצווה קודמת לכל דבר, והכל חייבים לבוא להספד, אנשים נשים וטף

ולם תמהים, תוך שעה קלה נאספו ובאו כל אנשי העיר בהמוניהם לככר בית הכנסת לשמוע את ההספד, כשכ
מיהו אותו מת מצוה צדיק שהרב בא לספוד לו? עלה הרב על הבמה ופתח בקול רתת ובבכי, ״אחינו בית 

ישראל, שמעו! כאשר נמצא חלל באדמה ולא נודע מי הכהו, בני העיר מביאים עגלה ערופה ואומרים "ידינו לא 
מימיו לא סח דברים בטלים, לא דיבר  שפכו את הדם הזה", קל וחומר כאשר הנפטר כאן היה מיחידי סגולה,

התרגשות עברה בין הקהל. מיהו לשון הרע, לא דיבר דברי שקר ורכילות, כל ימיו שרוי היה בתענית דיבור!!! 
אותו צדיק שהיה חי בתוכם ולא הכירוהו במשך כל השנים? המשיך הרב בהספדו, לא זו בלבד, אלא הנפטר 

רפתם ואינם משיבים, גיוו נתן למכים, וסבל הכל בדומיה, גם בענייני היה מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים ח
העולם הזה היה פרוש ומסוגף, מימיו לא אכל בשר ולא שתה יין ואלכוהול, מעולם לא ישן על מיטה, מסתפק 

היה במועט, לא דרש מעבר למה שקיבל, ולמרות שסבל מקור ומרוח, מלבושיו היו מועטים וקרועים, עניו היה 
הברואים, ראשו היה תמיד למטה! אוי מי ייתן לנו תמורתו?! סיים הרב את ההספד בבכייה. געו העם מכל 

בבכי מר וקראו בקול, מי הוא זה הצדיק שלא ידענוהו בחייו? מיד נגשו למיטה לראות מיהו הצדיק, ומה גדלת 
! ענה להם הרב, כל תמיהתם כשראו שזוהי גניחת חמור מת. החלו רוטנים בכעס, צחוק עשה מאיתנו הרב

המעלות שהזכרתי, היו בחמור זה, ועם זאת חמור היה וחמור נשאר! ומדוע? כי לא חייב הוא בתורה ובמצוות, 
היה בו רק סור מרע, אך חסר היה לו חלק ה"עשה טוב" ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל, לבד הנשמה 

ך הוא, ונשמה זו זקוקה היא למזון רוחני, שהוא הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברו

 .לימוד תורה ושמירת מצוות כראוי! שמעו בני העיר את דבריו, והחלו לאט לאט מתקנים מעשיהם

  

"וכי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע 

 .אליהם" )דברים כא, יח(

ורר ומורה אינו חייב עד שיגנוב ויאכל תרמיתו בשר וישתה חצי לוג יין, בן סורר רש"י במקום מסביר: "בן ס

 ."ומורה נהרג על שם סופו ]...[ אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב



לכאורה הדבר תמוה. מדוע התורה לא דנה אותו לכף זכות ומצפה שישוב בתשובה? והרי ידוע שאין דבר 
שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אם כן למה התורה המעכב בפני התשובה ובמקום 

 ?לא חסה על בן סורר ומורה

בספר בראשית פרשת וירא נראה כי השאלה עוד מתעצמת. לאחר שאברהם משלח את הגר וישמעאל והגר 
וקים אל משליכה את ישמעאל אל אחד השיחים במדבר, הקב"ה שולח מלאך להציל את הנער: "כי שמע אל

קול הנער באשר הוא שם" )בראשית כא, יז(. מפרש רש"י בשם המדרש: "לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא 

 ."ידון ולא לפי מה שעתי לעשות

אם כן, מדוע את ישמעאל שעשה צרות רבות כל כך לעם ישראל הקב"ה דן על פי מעשיו כרגע ולא על פי מעשיו 

 ?"לנו התורה "ימות זכאי ואל ימות חייב בעתיד, ואילו בבן סורר ומורה אומרת

כדי לבאר את העניין ננסה לעמוד על דיוק הפסוקים. בפרשתנו, בעניין בן סורר ומורה, הוריו של הנער 
מדווחים ש"איננו שומע בקולנו" )דברים כא, כ( ואילו בישמעאל כתוב: "כי שמע אלוקים את קול הנער" 

 .עניין הקול והשמיעה שניהם למעשה מחברים בין המדבר והשומע)בראשית כא, יז(. ניתן לומר בפשטות ש

כשישמעאל פונה בתפילה לריבונו של עולם, אף על פי שמעשיו מקולקלים, עדיין קיים קשר לקב"ה. יש מקום 
לשינוי, לתיקון, ולעלות מבירא עמיקתא לאיגרא רמא. לעומתו, הבן סורר ומורה איבד את עניין השמיעה בקול 

: אין לו חיבור אליהם והם אינם יכולים להעביר לו את המסר האלוקי ולחנך אותו ליראה ולאהבת אביו ואמו

 .ה'. הקשר ביניהם נותק וממילא נותק גם הקשר בינו ובין ריבונו של עולם

שמיעתי -אנו, כמחנכים וכהורים, יכולים ללמוד רבות מן העניין המובא על חשיבות הדיבור, על הקשר המילולי

 .ו ובין תלמידינו וילדינושבינינ

דווקא בדור שבו הטכנולוגיה מתפתחת כל כך והילדים, ואף המחנכים, עסוקים רבות במדיות השונות, נוצרים 
מצבים רבים שבהם אנשים נמצאים פיזית האחד עם השני אך לא נוצר ביניהם שום קשר מילולי; לא עובר 

אישיים כדי לייצר מצב של שמיעה -את הקשרים הביןשום מסר חשוב ביניהם. עלינו לנסות להעמיק ולחזק 

 .הדדית בינינו ובין התלמידים שלנו

  

 
  חיים-צער בעלי

  לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו" )כ"ב, י'("

  ?מה טעם איסור החרישה ביחד
 חיים, שהוא אסור מן התורה. וידוע, שיש למיני-: "מעמי המצווה עניין צער בעליספר החינוך כותב על כך

הבהמות ולעופות דאגה גדולה לשכון עם שאינם מינם, וכל שכן לעשות עימהם מלאכה. וכמו שאנו רואים 
בעינינו באותם שאינם תחתידינו, כי כל עוף למינו ישכון, וכל הבהמות ושאר המינים גם כן ידבקו לעולם 

ם זה מזה בטבעם ומשונים לב מזה יקח מוסר, שלא למנות שני אנשים כאחד, שיהיו רחוקי-במיניהם, וכל חכם
-חיים, שאינם בני-כמו צדיק ורשע, והנקלה בנכבד, שאם הקפידה התורה על הצער שיש בזה לבעלי -בהנהגתם

  ...אדם, אשר להם נפש משכלת-שכל, כל שכן בבני
: "השם חמל על כל מעשיו, כי אין כח החמור ככח השור". כלומר, כיוון שהחמור חלש עזרא פרש-האבן

מקרה והם יחרשו יחד, ייגרם לו צער מכך שייאלץ להתאמץ יתר על המידה כדי לנסות להשתוות מהשור, ב

  .לכח הטבעי של השור
מביא הסבר אחר מדוע שלא יחרשו שור וחמור יחדיו. עפ"י הסברו, השור מעלה גרה ולועס את רבי יוסף קארו 

, יחשוב ששוב קיפחו אותו, ונתנו לשור מאכלו ללא הפסק. החמור המסכן שיחרוש יחד איתו, צמוד צמוד אליו

  .חיים, שיש למנעו-אוכל יותר מאשר לו. וזה צער בעלי

 

 



  כי יקח איש אשה חדשה, לא ייצא בצבא...")כ"ד, ה'("
אמר בעניין זה: ראה עד כמה מקפידה התורה הקדושה על אושרה של אשה נשואה ועל  רבי שמשון רפאל הירש

י שהתורה הקדישה מצווה מיוחדת בה פטרה את החתן מכל חובות היחיד אי פגיעה בחיי המשפחה, עד כד
כי אושרו של כלפי הציבור והורתה לו: "נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח". וכל כך למה? 

 . עם ושלמותו, תלויים באושר המשפחה ושלמותה

 

 

 'שילוח הקן' 

, עוסק הרמב"ם בטעמי מצוות השחיטה, איסור "אותו [6] בספרו "מורה נבוכים" אגב הדיון בטעמי המצוות
 ואת בנו" ושילוח הקן:

כי צער בעלי  להשמר ולהרחיק לשחוט משניהם הבן לעיני האם, -וכן אסר לשחוט 'אותו ואת בנו' 'ביום אחד' 
כי אהבת האם ורחמיה על הולד  מאד, אין הפרש בין צער האדם עליו וצער שאר בעלי חיים,חיים בשה גדול 

והיה זה הדין  , הנמצא ברוב בעלי חיים כמו שנמצא באדם.הכח המדמה אינו נמשך אחר השכל, רק אחר פועל
ם האם מן מותר לנו אכילתם מן הביתיות הנהוג לאכלם, והם אשר תכיר מה -מיוחד ב'שור ושה', מפני שהם 

 הולד:

, כי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאמם על הרוב וזה הטעם גם כן ב'שילוח הקן' 
אינם ראויים לאכילה, וכשישלח האם ותלך לה, לא תצטער בראות לקיחת הבנים. ועל הרוב יהיה סיבה להניח 

  הכל, כי מה שהיה לוקח ברוב הפעמים אינו ראוי לאכילה:

 חלק ג' פרק מח. [6] 

 

 

 

 כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו )בכ,ח(

"כי תבנה בית חדש ועשית  הרה"ק בעל הבית ישראל מגור זי"ע אמר בשם אביו הרה"ק בעל האמרי אמת זי"ע

 .מעקה לגגך", "בית חדש" רמז על התחדשות השנה 'ראש השנה' שבו מתחדש הבריאה

 
ועפי"ז הוא ממשיך להסביר: "ועשית מעקה" הרמז על אלול קודם ראש השנה, שהוא הכנה לראש השנה משום 

קה" הוא ר"ת של הרהורי ש"מעקה" בגימטריא "יראה" הרמז על יראת שמים מקודם בוא יום הדין, וכן "מע
עבירה קשים מעבירה שזהו חלק מהעבודה בימים אלו להתגבר על כך. ולכן ממשיך הכתוב ואומר: "כי יפול 

הנופל ממנו" דאף שיפול, יוכל ע"י ימים אלו להתחזק ולשוב, וממשיך: ואולי בשל כך כופל הלשון "יפול הנופל 

 .ממנו" דהכוונה שיפול ממנו הנפילה ויתחזק

 

ת חקת התורה אשר צוה ה' לאמור, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום זא
 אשר לא עלה עליה על )יט,ב(

ברש"י: לפיכך כתב בה חקה, גזרה היא מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה. חז"ל אמרו במסכת יומא )יד  

 ,ע"א(, שאפילו שלמה המלך, החכם מכל אדם

 :ו, ולא עלתה בידו, וכפי שהעיד על עצמו ואמרנסה להבין את טעמה של מצוה ז
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אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" )קהלת ז, כג(. ומכל מקום יש לשאול, מנין ידעו חז"ל שכוונת שלמה "

 ?המלך היתה דוקא למצות פרה אדומה, אולי כוונתו היתה למצוה אחרת הנחשבת לחק

 
טריא לשלש מאות ארבעים ואחת, בדיוק כמנין , כי התבות "והיא רחוקה" עולות בגימואומר רבנו בחיי

 ."הגימטריא של התבות "פרה אדומה

 :בגמרא במסכת ראש השנה )כא ע"ב(: "בקש קהלת להיות כמשה, יצאה בת קול ואמרה לו ועוד מובא על כך

 .'וכתוב ישר דברי אמת' )קהלת יב, י( ולא קם בישראל נביא עוד כמשה" וכו'

 
ות כמשה רבנו, לדעת ולהבין את טעמה של מצות פרה אדומה, אבל בת קול כלומר, שלמה המלך רצה להי

יצאה ואמרה לו שהדבר אינו אפשרי, כי כתוב "ישר דברי אמת", והאמת כי אין כמשה רבנו, ולא תוכל להגיע 

 .לדרגתו ולהבין את טעמה של פרה אדומה

 
רי אמת", הלא די היה לומר "ולא קם ויש להבין, מדוע הדגישה בת הקול בדבריה, כי הכתוב אומר "ישר דב

 :בישראל נביא עוד כמשה", ומכך שלמה כבר היה מבין כי הדבר נשגב מבינתו? אלא, הכתוב אומר )יט, יז(

. כאן רמזה התורה וראשי התבות לטמא מעפר שרפת החטאת הן למשה ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת","

 .כי רק למשה התגלה טעמה של מצות פרה אדומה

 
כשבקש שלמה המלך להבין אף הוא את הטעם, סבר כי הוא מסגל לכך, כי ראשי התבות הללו מרכיבות גם ו

לפיכך יצאה בת קול ואמרה לו: "וכתוב ישר דברי אמת", כלומר את האותיות הללו נתן  את שמו: שלמה.

 .לדרש רק בצורה ישרה, ואל לך להפוך את הסדר

 

 

 ולקחת לך לאשה )כא,יא( וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה

 .אשת' ואפילו אשת איש. )קידושין כא, ב('

 
בכמה דוכתי )יעוין בתוס' בסנהדרין נב, ב ד"ה פרט לאשת אחרים( דאע"ג דאין אישות לעכו"ם,  דעת התוס'

מ"מ יש איסור בדבר לישראל שרוצה לישא נכרית, ואולם דעת הרשב"א וכן דעת הרמב"ם )פ"ח מהל' מלכים 
ן כלל איסור בדבר, עפ"ז הק' ה'שער המלך', דלדעת הרמב"ם מדוע צריך ריבוי מיוחד דאפי' אשת ה"ג( דאי

 .איש מותרת והלוא אינה אסורה כלל

 
)סט"ז סק"ג( תירץ עפמש"כ הר"ן, דאע"פ שהישראל אינו חייב משום אשת איש, מ"מ האשה  ה'אבני מילואים'

חיבת אם נבעלה לבן נח, וכיון דהיא חייבת אסור ג"כ לישראל לבוא עליה משום לפני עוור, ומשו"ה הוצרך 

 .פסוק מיוחד להתיר אשת איש

 
סור ליכא לאו דלפני עוור, ולכאורה לפ"ז ר"ל דבמקום שהמכשיל אינו בכלל האי והנה בשו"ת 'אמונת שמואל'

 .א"א לומר את תירוצו של האבני מילואים, שהרי מכיון שלישראל אין איסור אף אינו עובר בלפני עוור

 
הקשה על דברי האמונת שמואל דמדוע יגרע המכשיל ממשיא עצה שאינה  אלא דבשו"ת אחיעזר )ח"ג ספ"א(

 .מ הרי בזה יעץ עצה שאינה הוגנתהוגנת. דאף אם הוא אינו בכלל האיסור מ"

 
מכח זה רצה האחיעזר לחדש דבלפני עוור איכא שני דינים. דין אחד של משיא עצה שאינה הוגנת דזהו דוקא 



אם העוור שוגג אבל אם הוא מזיד שאינו מטעה אותו א"כ ליכא בכלל האיסור, והדין השני מי שמכשיל את 
"ז חידש האמונת שמואל דאינו חייב אלא א"כ אף המכשיל בכלל חבירו באיסור דזהו גם אם העובר מזיד, וע

 .האיסור

 
ע"פ זה יש ליישב מדוע הוצרך לימוד מיוחד להתיר אשת איש יפת תואר, דאף אם האשה שוגגת דהמכשיל 

 .עובר בכל גווני גם אם אינו בכלל האיסור כיון שמשיא עצה שאינה הוגנת, משום כך הוצרך הכתוב להתירה

 
ין צ"ע לפ"מ שמשמע מדברי החינוך )מצוה רלב ומדברי רבינו יונה בשערי תשובה )שער ג' אות נג( אלא דעדי

 .דאין כלל איסור דלפני עוור בגוי

 

 שלח תשלח את האם... למען ייטב לך והארכת ימים )כב,ז("

שרות על מצות שלוח הקן אמרה תורה כי מתן שכרה בצדה: "למען ייטב לך והארכת ימים", ועל מצות מע

 ,"דרשו חז"ל )תענית ט ע"א(: "עשר בשביל שתתעשר

 
זו מצות "שלח  –מצינו בפסוק במשלי )ג, טז(: "ארך ימים בימינה"  –אומר ה"חתם סופר"  –ורמז לדבר 

 ...זו מצות "עשר תעשר" שבה השי"ן שמאלית –תשלח" שבה השי"ן ימנית. "בשמאלה עשר וכבוד" 

 

 ונשמרת מכל דבר רע )כג,י(

 :רבי אהרן ליב שטינמן שליט"א )הובא בחוברת "מזקנים אתבונן"(ספר 

 
, שהיה אדם גדול ביותר, תלמיד של הרמ"א, זכה לחיבורו, וקרא לו בעל ה"לבושים", רבי מרדכי יפה זצ"ל

בשם ה"לבוש" על שם מסירות נפשו להמלט מעברה, מגויה שרצתה להכשילו, ונכנס לבור מלא צואה. באותה 
"לבוש התכלת", "לבוש החור", "לבוש  –מלבושים, וכנגד כל בגד שהתלכלך זכה לחבר ספר העת לבש עשרה 

 .הארגמן"... עשרה לבושים

 
בקש, שצאצאיו יהיו -וכיון שהיה יפה מאד ]ולכן קראו שמו "יפה"[ וגרם הדבר לנסיון עם הגויה, הוא גזר

ישיבה יפה תאר, שאביו בא לבקרו  מכוערים עשרה דורות. והוסיף הרב שטינמן שליט"א, שמספרים על בן
והאב היה כחוש ורע למראה מאד, עד שהיה נדמה כי אין זה אביו, וכששאלוהו לפשר הדבר ענה, שהוא דור 

 .עשר, הגזרה כבר אינה חלה-עשירי לבעל הלבושים, ועליו חלה עדין הגזרה, ועל בנו שהוא כבר דור אחד



  



  



  



 



 

   Eludiendo tus Deseos 
La parashá de esta semana contiene una ley que, superficialmente, es difícil de entender: si un soldado 

siente pasión por una mujer en el medio de la guerra, él no puede seducirla. (Hasta ahora vamos bien). 

En vez de eso, debe llevarla a casa, afeitar su cabello, esperar 30 días... ¡y entonces puede seducirla! 

(Deuteronomio 21:10-14). 

Nuestros sabios explican: la Torá no está sancionando la promiscuidad. La Torá entiende la naturaleza 

humana y nos está dando leyes para ayudarnos a controlarla. 

En el calor y pasión de la batalla, es difícil estar en control de uno mismo. La balas vuelan por doquier; 

las hormonas están revoloteando por el cuerpo en niveles más allá de lo natural; los valores se vuelven 

confusos. Y, de repente, un soldado se encuentra con una hermosa mujer... 

La Torá reconoce que si dijese directamente que está prohibida, el desafío sería demasiado difícil de 

superar para la mayoría. En lugar de eso, le da al soldado una forma de controlarse a sí mismo. Ella no 

está totalmente prohibida; tan sólo debes esperar 30 días. De esta forma, el soldado no se ve enfrentado 

a un desafío de pasión versus valores. Él puede tener ambas cosas; todo lo que tiene que hacer es 

esperar. 

Puede que de todas formas no supere la prueba, pero claramente el desafío será mucho más fácil. Y, 

obviamente, está casi garantizado que al final de los 30 días, con la cabeza rasurada de ella y el campo 

de batalla habiendo quedado atrás, su pasión habrá disminuido y él reconocerá que esa no es la forma 

de tratar a otro ser humano. 

Vemos de aquí que en lugar de enfrentar los deseos indeseados de forma directa, generalmente hace 

más sentido eludirlos por un costado. 

Comencemos con el corolario. Tu alarma suena a las 7 a.m. Una parte de ti dice que es hora de 

levantarse. Otra parte de ti dice que mejor podrías dormir hasta las 10, hasta las 11 o incluso hasta las 

12. Esta última parte sabe, sin embargo, que no saldrá victoriosa de una confrontación directa. Entonces, 

¿qué es lo que te dice? Presiona las más malvada de todas las invenciones – el botón “snooze” de la 

alarma. Antes de que te des cuentas, en intervalos de 10 minutos, ¡habrán pasado 3 horas! 

Manejar sabiamente los deseos no deseados – de la misma manera en que ellos nos manejan 

sabiamente a nosotros – es la clave para vencerlos. Acá tienes algunos ejemplos prácticos: 



Estás realmente enojado con alguien y quieres gritarle. Entonces, dite a ti mismo que vas a gritarle y que 

lo vas a arrojar por la puerta. Imagínalo; fantasea sobre ello; permite que tu boca babee esperando el 

momento. Sólo hay una condición – debes hacerlo mañana. Y mañana, te garantizo, la pasión se habrá 

disipado y tú podrás tomar una decisión más objetiva. Quizás la persona sí necesita que la regañen – 

pero lo vas a hacer de una forma mucho más sana y efectiva. 

O si tu familia te necesita inmediatamente, pero están transmitiendo tu partido favorito por la televisión. 

En lugar de tomar una decisión entre la familia y el fútbol – una decisión que es demasiado desafiante 

para algunas personas – haz ambas. Pasa la primera parte del tiempo con tu familia, y ve la segunda 

parte del partido. Evitarás la confrontación directa, ¡y quizás incluso querrás saltarte también la segunda 

mitad! 

El principio que nos está enseñando la Torá es sumamente importante: no suprimas tus deseos; mejor, 

trabaja con ellos. Enfrenta directamente tus deseos y probablemente serás derrotado. Cede y tus 

probabilidades de ganar serán mucho mayores. No está garantizado – porque siempre tendrás libre 

albedrío – pero aumentarán significativamente las probabilidades de que salgas victorioso. 

 

 

 

“Cuando salgas a batallar…” (Devarim 21:10) 
 
Cuando aun vivía en Londres, el Dayán Yejezkhel Abramsky, z’l, daba un shiur (clase) cada viernes en la 

noche a jóvenes no-religiosos.  El los invitaba a su casa y les enseñaba la porción semanal de la Torá. 

Cuando llegó a la Parashá de esta semana, Ki Tetzé, se la pasó toda la semana previa ponderando cómo 

explicar yefat toar -la ley que permite a un soldado judío en batalla tomar cautiva a una mujer. 

 

¿Cómo iba a hacer entender este concepto aparentemente extraño a sus jóvenes estudiantes? 

Por mucho que trató no logró encontrar un enfoque que encaje.  Llegó la noche del viernes y aun 

ninguna explicación se materializó e n su mente. Así que rogó a Hashem que Le ponga las palabras 

correctas en su boca. De pronto, durante la cena del viernes a la noche, Hashem le abrió los ojos y se le 

aclaró lo qué decir… 

 

Con sus estudiantes sentados alrededor de la mesa de Shabat, el Dayán Abramsky dijo “Antes de que 

abramos los Jumashim quiero que sepan algo: De lo que vamos  a leer vamos a ver claramente cómo la 

totalidad de la Torá es obligatoria sobre nosotros. 



 

“De la Parashá de esta semana aprendemos que la Torá nunca pide lo que está más allá de la habilidad 

de una persona: ¡En una situación en la que es imposible detenerse, la Torá nos permite seguir nuestros 

instintos! 

“Tiene que ser entonces que todo lo que la Torá sí pide de nosotros está ciertamente dentro de nuestras 

capacidades.  Y si la Torá misma entiende los límites de la resistencia humana y permite aquello que está 

fuera del poder del Hombre soportar, tiene que ser que todo lo que ella ordena está a nuestro alcance y 

es obligatorio para todos nosotros… 

“Ahora abramos nuestros Jumashim y estudiemos la porción de esta semana…” 

 

 

 

 

NOSOTROS LOS PIADOSOS 
 Am Israel se ha destacado, a lo largo de la historia, por ser un pueblo piadoso. A través de esta 

cualidad hemos sido reconocidos muchas veces, y nos hemos asemejado a Dios, quien también 

es piadoso, bondadoso. 

 En nuestra Parashá vemos la importancia que hay en ser piadoso con todos, desde el más 

pequeño hasta el más grande, desde cualquier animal hasta con nuestros amigos. 

 El primer ejemplo lo encontramos en Deuteronomio (22:4), específicamente en la mitzvá de 

ayudar al prójimo a colocar las cargas encima de su burro. En Éxodo encontramos la mitzvá de 

ayudar al prójimo, a desmontar la carga de su burro. Hay una diferencia entre estas dos 

mitzvot, por cargar bultos encima del burro uno puede pedir una remuneración a cambio, pero 

por desmontar no se puede perder tiempo en discutir de dinero, hay que correr para ayudar al 

burro a quitarle tanto peso de encima. De aquí aprendemos la importancia de tener piedad con 

los animales. 

 El segundo ejemplo lo vemos cuando la Torá nos prohibe arar el campo con un burro y un toro 

a la vez. Uno de los motivos es porque el toro al ser más fuerte, avanza más y el burro se cansa 

más rápido, dejándole todo el trabajo al toro. El otro motivo es porque el toro al ser rumiante, 

da la impresión que está comiendo todo el tiempo, provocando que el burro se sienta mal que 

no le dan de comer. Aquí también vemos, cómo hay que ser piadoso con los animales. 

 El tercer ejemplo lo vemos cuando la Torá dice, en nuestra Parashá: “Lo Tajsom Shor Bedishó – 

No colocarás un bozal en la boca del toro mientras ara”, es prohibido taparle la boca a los 

animales que están trabajando, ya que cuando ven tanta comida necesitan comer. También 

está prohibido que el dueño coma sin antes haber dado de comer a sus animales, bien sea 

pececitos, pajaritos, perritos, etc. Hay que apiadarse de los animales. 



 Si la Torá nos enseña a apiadarnos de los animales, qué será con las personas, con los pobres 

que necesitan de tanta ayuda. 

 Nuestra Parashá nos dice que si vimos que a nuestro compañero se le perdió un toro, burro, 

ropa u objetos, no podemos ser crueles, debemos devolvérselo y en caso de que no lo 

conozcamos debemos de guardarlo en nuestras casas hasta que aparezca su dueño, mientras 

tanto, debemos ir anunciando, preguntando a la gente, ya que debemos de apiadarnos de 

aquel que se le perdió algo. 

 También la Torá nos obliga a ayudar al que están montando su burro con carga, si vemos que 

no puede solo, debemos correr y ayudarlo, apiadarnos de u condición física. 

 Un tercer ejemplo, lo vemos cuando la Torá nos prohibe cobrar intereses de un préstamo 

realizado a un compañero. No podemos ser crueles con los demás, ya que con los intereses 

estamos impidiéndole indirectamente que se remonte de su baja económica. Incluso sería 

bueno que se lo regalaras, para que verdaderamente se te abra el corazón con los demás y seas 

un hombre muy piadoso. 

 La Torá también contempla otro caso de piedad con los demás, en la mitzvá de dejar de 

recolectar parte de la cosecha, para que el que lo necesite no tenga que pasar por la vergüenza 

de ir directamente a pedírtelo, sino que lo recoja en cualquier momento, sin que nadie lo vea. 

 Al igual que Dios es bondadoso y piadoso, Él quiere que nosotros también lo seamos, y no solo 

eso, sino que también, en esta Parashá vemos que Dios prohibe la entrada de un moabita o de 

un amonita a la congregación de Israel. Incluso que sean judíos conversos descendientes de 

ellos, no podemos aceptarlos entre nosotros, ya que ellos son crueles por naturaleza. Bené 

Israel salieron de Egipto, pasaron cerca de sus campamentos y le quisieron comprar agua y pan, 

pero ellos se negaron. Incluso que los Bené Israel no lo necesitaban, ya que tenían Maná y el 

pozo de Miriam, el hecho de no querer ayudar, apiadarse de alguien que está pidiendo, ya 

demuestra su esencia cruel y es por eso que Dios prohibió la entrada, de este tipo de personas, 

a Su congregación. 

 Día tras día nosotros le pedimos a Dios que se apiade de nosotros, pero la pregunta es ¿acaso 

que nosotros somos piadosos con los demás?, ¿si somos crueles, cómo vamos a pretender que 

Dios sea piadoso con nosotros? 

 Esto se parece a la fábula que cuenta que una vez un pelícano estaba muy hambriento, cuando 

este metió su cabeza dentro del agua para buscar su comida, se encontró con un pez. El pez le 

dijo al pelicano: Apiadase de mí, no me coma. En ese momento, de los nervios que tenía el pez, 

se le escapó un pececito de su boca y el pelícano le dijo: Tú no te avergüenzas de pedirme 

piedad, si ni siquiera tú con tus hermanos eres piadoso. 

 Así es nuestra relación con Dios, le pedimos que se apiade de nosotros y mientras tanto Él está 

viendo que nosotros no nos apiadamos de los animales, pobres y amigos. 



 Debemos saber que en temas de piedad con los demás, hay un nivel superior a todos, la Torá 

nos ordena a devolver lo que se le extravió al otro, ayudarlo a cargar sus bultos al burro. Esto 

no solamente se refiere a pérdidas materiales y a cargas físicas, sino que también se refiere 

a pérdidas y cargas espirituales. Si la Torá nos obliga a devolver objetos, qué será en devolver 

almas judías. Hay muchos judíos en el mundo que perdieron su identidad, su Sefer Torá, 

perdieron el mapa para volver a casa, todos nosotros tenemos la obligación de devolver a estos 

judíos su identidad perdida, apiadarse de ellos, incluso que ellos mismos no sepan lo grave de 

su situación, debemos ayudarlos. 

 Hay personas que les cuesta ir con la carga de la Torá a sus costas, tenemos la obligación de 

ayudarlos. Por ejemplo, hay personas que quieren tener una cocina Kasher totalmente, pero les 

cuesta hacerlo, nuestra obligación es ir a sus casas y ayudarlos a hacerlo, cargar con su 

peso. También hay personas que les cuesta cuidar Shabat, no saben las leyes, debemos 

apiadarnos de esas personas, invitarlos a Shabat a nuestras casas para que vean lo que es un 

Shabat y entonces podremos sentarnos con ellos y explicarles las leyes, una por una. 

 Así es con cada cosa, con cada judío, debemos apiadarnos de él, darle espiritualidad y material, 

darle el bien tanto en este mundo como en el venidero. En el tratado de Babá Metziá 85a, dice 

que a Rebi le vinieron los sufrimientos, durante una larga época, por no haber sido piadoso, 

pero en cuanto empezó a apiadarse, estos desaparecieron. La Guemará explica que una vez un 

becerrito se escondió detrás de Rebi, tratando de evitar ser degollado por el Shojet, y Rebi se 

levantó de su silla y le dijo al becerrito: ¿por qué te escondes, si para esto fuiste creado?, en ese 

momento empezaron los sufrimientos a llegar al cuerpo de Rebi. (Incluso que es permitido 

degollar a un animal para consumir su carne, el hecho de no haber sentido lástima de ese 

becerrito, ya implicaba ser amonestado). Hasta que un día, su esclava vio a unos ratones en la 

casa y los quería matar. En ese momento Rebi le dijo a la esclava que los liberara en el campo, 

pero que no los matara. Cuando en los cielos vieron que Rebi se apiado de los ratones, 

inmediatamente se apiadaron de él y se curó por completo. 

 En el libro Pele Yoetz (Pág. 68b) dice que no podemos matar, ni siquiera a una serpiente, 

siempre y cuando haya opción de atraparla y liberarla en las montañas. Diariamente nos 

encontramos con animalitos, hormigas, insectos y no nos duele matarlos, ¿Dónde esta la 

piedad, ellos también tienen familia? Todo esto es sin hablar de ir a cazar animales por hobbie, 

esos es la peor crueldad que pueda existir. El matar animales puros para consumir sus carnes, 

no es prohibido, ya que tiene un sentido lógico, pero ir a matar por hobbie, por placer, es muy 

malo y cruel. 

 Por eso debemos fortalecernos en ser piadosos, con los insectos, animales y personas, para 

que Dios, el piadoso, se apiade de los piadosos, o sea de nosotros. Amén. 

 
 
 



A TIEMPO 
 En nuestra Parashá hay un versículo muy pequeño, pero muy grande por su contenido, por su 

mensaje. En él se encuentra el secreto de cómo recibir de Dios, lo que nos pertenece, a 

tiempo. Sin inconvenientes y con alegría. La guerra nos explica que hay cuatro causas que 

provocan que los bienes, de las personas, disminuyan. Una de ellas es el no pagar a tiempo a los 

empleados. En la Torá está escrito: “Beyomó Titén Sjaró – En su día, pagarás su sueldo”, de aquí 

aprendemos la obligación de pagar a tiempo a nuestros empleados. Así también dice nuestra 

Parashá: “Ki Tadur Lo Teajer Leshalmó – Cuando jures, no demorarás en pagar”, cuando hagas 

una promesa, no demores en pagarla. 

 Si pagamos a tiempo, Dios no demorará en pagarnos a tiempo. En cada Rosh Hashaná, Dios 

establece cuánto y cuándo vamos a recibir lo que nos corresponde, pero si nosotros no 

ayudamos a pagar tiempo nuestras obligaciones, entonces Dios tampoco lo hará con 

nosotros. Si pagamos a tiempo, automáticamente estaremos causando que Dios también nos 

pague a tiempo. 

 El Shuljan Aruj establece como una mitzvá, cancelar el sueldo de los empleados, en su día. El 

Bayit Hayehudi, en nombre de otros legisladores, establece que si un pobre viene a 

pedir caridad, el día en que debemos cancelar los sueldos de los empleados, prohibido darle de 

ese dinero al pobre, primero hay que cancelar los salarios y después, si sobra, darle al pobre. 

 Incluso dice la halajá que primero hay que disminuir de los gastos que hacemos para Shabat, 

con tal de pagarles a tiempo a los empleados. También está prohibido comprar mercancía 

nueva, cuando todavía les debemos plata a los proveedores, ese dinero hay que invertirlo en 

cancelar nuestras deudas pendientes. 

 Vamos a traer varios ejemplos, en los que nos podemos encontrar día a día. Hay que aclarar 

que según Maimónides, la obligación de pagar a tiempo incluye a los goyim también. 

 Cuando se alquila una casa, y los inquilinos establecieron una fecha de pago del alquiler a su 

dueño, deben cancelar el pago en ese día. Bien sea casa, oficina, tienda, de cualquier forma 

deben cancelar a tiempo. 

 Cuando recibimos cualquier tipo de servicio y le decimos al quien nos lo hizo, que le 

cancelaremos otro día. Si lo establecido era eso, entonces no hay problema, pero si no fue así, 

estaríamos violando esta ley. Pues el empleado estaba contando con ese dinero y ahora que no 

se lo pagamos, no tiene otra opción que esperar, a lo mejor por vergüenza fue que no nos 

exigió el pago, o porque nos teme, etc. De cualquier forma si no fue lo pautado, estaríamos 

incurriendo en la prohibición de no pagar a tiempo. 

 También esta ley se aplica con los empleados de la fabrica, de la tienda, la señora que limpia la 

casa, si establecimos cierta fecha para cancelarles su sueldo, debemos de hacerlo sin ninguna 

excusa. 

http://eduplanet.net/mod/glossary/showentry.php?courseid=49&concept=tsedakah


 Siempre hay que actuar así, para que Dios también nos pague con lo mejor y a su tiempo. 

 En el Tanaj está insinuado esto, el rey David fue ungido como rey a escondidas, solo el profeta 

Samuel quien fue el que lo ungió, sabía, junto a su familia que también lo sabía. Esto ocurrió 

cuando David tenía 28 años, pero recién a los 37 años fue que empezó a gobernar como 

rey. ¿Por qué se demoró Dios en llevar a acabo su designio?  

 El Tanaj nos cuenta que una vez Ishai, el padre de David, lo mandó al frente de guerra, con el 

dinero que les correspondía a los soldados de las fronteras. Cuando David llegó a ese sitio vio, a 

lo lejos, que Goliat estaba gritando y maldiciendo. En ese momento le dio el dinero a un 

hombre para que se lo cuidara y se preparó para combatir. Cuando triunfó y mató a Goliat, fue 

invitado a un banquete de agradecimiento a Dios por el milagro, después de todo ese tiempo 

David se acordó del pago de los soldados de las fronteras que todavía no se había hecho 

efectivo, fue, retiró su dinero y se lo dio a general encargado de los soldados de las 

fronteras. Debido a que se tardó en pagarles a esos soldados, Dios se demoró en hacer realidad 

su designio. 

 Veamos la diferencia que había entre David y su hijo Shlomó. El libro de reyes nos cuenta que 

el rey Shlomó, una vez culminada la construcción del Templo y del palacio del rey, fue a donde 

el rey Dor-Jiram a cancelarle sus servicios prestados. De aquí aprendemos lo meticuloso que era 

Shlomó con el pago a tiempo. Tanto es así, que cuando David le preguntó a Dios cuándo iba a 

morir, Dios le respondió que eso no se lo revelaba a nadie. David le pidió que, por lo menos, le 

revelara en qué día de la semana moriría, Dios accedió y le respondió que moriría en 

Shabat. Cuando escuchó David que moriría en Shabat, le pidió a Dios que por lo menos fuera un 

día más tarde, con tal de disfrutar del Shabat. Entonces Dios le respondió que no podría 

complacerlo, ya que había establecido que el reinado de Shlomó empezaría un Shabat. A 

alguien como Shlomó, que tanto se preocupó en pagar a tiempo, no le podía atrasar su reinado, 

incluso por un día. De este relato podemos ver que Dios no se demora, ni siquiera un segundo 

más, en pagarle a quien se comporta de la misma forma como lo hizo el rey Shlomó. 

 Debemos cuidarnos muchos en pagar a todos a tiempo para que todo lo bueno, que Dios tiene 

esperando por nosotros, nos llegue a su tiempo, para que el Mashiaj no demore su 

llegada. Ahora es que entiendo por qué lo llaman Mashiaj Ben David (El ungido, hijo de David), 

como el hijo de David, Shlomó, que siempre pagaba su tiempo, y por lo tanto Dios siempre le 

pagaba a él con bendiciones y abundancias, a tiempo. 

 Así también nosotros debemos saber que si pagamos a tiempo, recibiremos el Mashiaj a 

tiempo, y si pagamos antes de tiempo, recibiremos al Mashiaj antes de tiempo. Amén. 

 

 

 



Prepárate antes de salir a la guerra 
 
El Mesilat Yiesharim escribe al comienzo, que en este mundo la persona se encuentra en una  continua 

batalla. En todo lo que uno hace y a todo lugar donde va, siempre hay una batalla. El motivo por el cual 

no somos conscientes de ello, es porque vivimos en un trance. Estamos acostumbrados a pensar que las 

cosas son como aparentan ser a simple vista. Por ejemplo: la persona cree que va a una boda, cuando en 

realidad está yendo a una batalla. ¿Se comportará con tzeniut y recato? ¿Envidiará lo que tienen los 

demás? ¿Acude a la boda para disfrutar de la comida y la música o para alegrar a los novios? Se trata de 

una lucha interna, una batalla a la cual nos enfrentamos todoslos días de la vida, en todas las situaciones 

y todo momento. Creemos que al hacer sociales, estamos simplemente haciendo sociales. Sin embargo, 

nuestros Sabios nos dicen que no es así; sino que en realidad estamos empeñando una lucha contra 

nuestro habla, si hablar libremente sobre los defectos ajenos o no.  

 

Pensamos que al sentarnos a comer estamos simplemente comiendo. Pero no. Si y cómo recitamos la 

bendición antes de lavarnos las manos y comer, es una lucha interna. Si hablar palabras de Torá en la 

mesa o no, también es una lucha… Y cuando piensas que simplemente estás comiendo un sándwich, es 

muy probable que pierdas la batalla contra la Inclinación del Mal…  

 

Esto es lo que se insinúa entre las líneas de la primera página del Mesilat Yiesharim. 

Por eso son tan importantes las palabras que dan  Al כי תצא למלחמה על אויביך :inicio a nuestra 

Parashásalir a la batalla contra tu enemigo… La persona debe estar mental y conscientemente 

preparada 4para esta batalla interna. Pues si se mantiene pasiva frente a ella, es muy probable que la 

pierda. Es por ello que la Torá nos advierte que debemos salir a pelear, no permanecer sentados 

pensando que la batalla está "congelada".  

 

La forma de salir a la batalla es "planificando": planificamos de antemano qué haremos y cómo nos 

comportaremos en la boda; decidimos conscientemente que no acudimos a la boda para observar y 

envidiar lo que tienen los demás, sino para cumplir una mitzvá, la cual se logra con una sonrisa en la 

cara. Nuestra presencia demuestra que compartimos la alegría con los novios. Con esta preparación 

mental, tenemos muchísimas más probabilidades de realmente comportarnos así. Del mismo modo, si 

tenemos en mente que la mesa de  

 

Shabat es un momento para compartir ideas y palabras de Torá y estudiar algunas halajot, es más 

probable que la planificación se lleve a cabo que cuando no hay planificación alguna. E incluso en áreas 

donde estamos un poco flojos, si planificamos de antemano, son mayores las probabilidades de que 

logremos superar los obstáculos. Este concepto era ampliamente promovido por Rabí Israel Salanter. 

Imaginándose exactamente cómo recitará las bendiciones y pensando qué clase de berajot serán, la 

persona puede ayudarse a sí misma a formarse hábitos positivos. Los seres humanos somos criaturas 

conhábitos, y al acostumbrarnos a algo, este mayormente dicta el comportamiento a seguir… a menos 



que planifiquemos lo contrario. Y cuando la persona sí planifica, para bien o para mal, hay una Ayuda 

Divina especial que le ayuda a seguir el בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים .camino que se propuso  אותוMe di 

cuenta la verdad de esta táctica en mi trabajo de orientación a distintas personas. Una vez que se dice, 

describe y detalla con palabras lo que uno quiere, Di-s ayuda a lograrlo. 

 

 

 

 


