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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )י' דברים כא("  תצא למלחמה על אויביךכי"

ומאחר וכבר "  יפת תוארכי תראה בשביה אשת: "לא ברור מדוע מציינת התורה את היציאה למלחמה די היה לכתוב
 תצא כי"די היה לכתוב " על אויב�"דגישה התורה שהיציאה למלחמה היא מדוע מ, הוזכרה היציאה למלחמה

ומתר� שהיציאה , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שאלות אלו שואל ה? "על אויב�"והיינו מביני� לבד שהיא  "למלחמה
דבר שהוא  "יפת תואראשת "בשעת מלחמה להתיר למלחמה מוזכרת בכתוב מפני שבפרשה שלפנינו בא הכתוב 

וישנ� עוד מספר דברי� שבמצב שגרה ה� אסורי� א� מותרי� בשעת , שלא בשעת מלחמהשראל לאיש יאסור 
 �, �איסורי� ה� מותרי� בשעת מלחמה ועוד אה� מאכלי� אסורי� בדר� כלל  ש)חולי� יז( "קדלי דחזירי"מלחמה כגו

לכ� בא , י� האלוסוראה י�דברהמיה מותר לה� ליהנות כדי שיההיה חשש שבני ישראל יצאו למלחמה רק , א� כ�
להנק� מאויבי� שה� תהיה על מנת יציאת� למלחמה א� " כי תצא למלחמה ":הכתוב ומתנה את הדברי� ואומר

יציאת�האמיתי לטע� א� זהו ה, )תהלי� קלט כא( "לאויבי� היו לי... אשנא'  משנאי� ההלא" :על דר� אומרו', אויבי ה
,  למד שא� תהיה יציאת� לטע� אחראתהומזה , " ביד� ושבית שביוי�וקל$א' ונתנו ה"אזי מובטח ל� ש, למלחמה

  . �ביד' אינו מובטח שיתנהו ה, המוזכר לעיל 
  

  )ד' דברים כב(" לא תראה חמור אחיך"
מדוע השינוי ". יב�וכי תפגע שור א: "מוזכר ) ד'שמות כג(במשפטי� בעוד שבפרשת " אחי�"בפסוק שלפנינו מוזכר 

שמות ("  תראה חמור שנא�כי: "על הפסוק ):פסחי� קיג(ל "על פי דברי חז "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ר המבא? "אחי�"ל" אויב�"מ

מתרצת הגמרא ו". לא תשנא את אחי� בלבב�": ובא כתלה?  שעל זה שואלת הגמרא וכי מותר לשנוא יהודי)ה' כג
אשר כהעגל טא לפני חהיה א� כ� הפסוק בפרשת משפטי� .  שמותר לשנוא אותושעבר עבירהשמדובר שראו שהוא 

א� הפסוק , מישהו שעבר עבירה היה מותר לשנאתוהיה א� אז ו, "ממלכת כהני� וגוי קדוש"ישראל היו �  עכל
א� , במצב זה, נכשלו בעונותבפרשתנו מדבר אחרי חטא העגל ואחר כל העברות שעברו בני ישראל במדבר וכול� 

לכ� אסור לשנוא איש כזה , כמה מכשולי� ופקפוקי�ג� בו א� יפשפש במעשיו ימצא הרי , חטאשיראה אד� בחברו 
   ".אחי�"ב ולכ� כת. רק מי שהוא בעצמו סר מרע וצדיק תמי� בדרכיו

  

  )ח' דברים כג("  תתעב אדומילא"
כמו כ� היה ו, � להלח� עמ�יצא בחרב לקראתהרי שאנו לומדי� מהכתוב שא% על פי שראוי היה לתעב את האדומי 

תעבללא בכל זאת מצוה אותנו הכתוב , ליאורשל ישראל � הזכוריאת השליכו רי ה� ההמצרי� שראוי לתעב את 
. בימי הרעב בכבוד גדולנו בזכות� ונמלטהגדול  בשעת הדחק ה אכסנינוהיו לה� מפני שאת המצרי� ,  כללאות�

את , "תעבלא ת"בשניה� הכתוב ואמר . של יצחק ו לה� זכות אבות שהיו מזרעשישהיות ,  לא לתעבאדומיאת הו
 את בני מואב שהחטיאואת עמו� ואת אבל , � במי�ושהטביעלמרות מצרי� את ו,  בחרב�ודמישקלמרות אדו� 

ל שכל המחטיא "זלמדו ח מכא�, "לא תדרוש שלומ� וטובת�"הכתוב בה� והזכיר , �תעבישראל התיר הכתוב ל
מ� ג� ו  אותו טורד את חברהמחטיאאילו זה וו מ� העול� ה אותטורד את חברו ההורגכי , מ� ההורגוגרוע יותר חברו 

  )רבינו בחיי(                                 . הבאהעול�מ� ג�  וההזל� העו
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        ::::י נשמת י נשמת י נשמת י נשמת  לעילו לעילו לעילו לעילויוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת

  

  ש"ב  חיפה  א"ת  ם"י  שעון קיץ
  18:35  18:25  18:35  18:18  כניסה 

  19:30  19:31  19:31  19:29  יציאה

  20:06  20:06  20:07  20:10  ת"ר

  

   "כי תצא"פרשת 
 "רני עקרה" :הפטרה

 א"עתש לולא 'יא

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"לון ישירות לתיבת הדואת הע אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

  :נ"לעהעלון השבועי מוקדש " נשמת אדם' נר ה"
 א"תשע' אדר א' ע יט"נלב  ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר 

 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז     א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ו' דברים כב("  יקרא קן צפור לפניךכי"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמב���אותו ואת בנו לא תשחטו ביו� "קשורה קשר חזק ע� מצות האיסור של " שילוח הק�" מבאר שמצוה זו של 
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבומסביר . של שתי מצוות אלו הוא זהההטע� ו, ) כח'כבויקרא ( "אחד��� שמטרת שתי מצות אלו היא לרס� אותנו 

וזאת על ידי זה שנשלח הא� או על ידי שנמנע , לא נרח�שלנו לב אכזרי וולמנוע מאיתנו להגיע למצב שיהיה 
נע מהשחתה ועקירה של אותו טע� נוס% למצוות אלו הוא שבאמצעות� נימ. מלשחוט את הא� ואת בנה באותו היו�

�א� בכל זאת שחיטת א� , וזאת מכיו� שלמרות שהותרה לנו שחיטת בהמות לצור� אכילה או הקרבת קרב�, המי
  . ואת זאת לא התיר לנו הכתוב, ובנה באותו היו� או לקיחת� בשבי יכולי� לגרו� לכ� שאותו המי� יכרת

  

  )ו' כגדברים ( "לקיך לך את הקללה לברכה- א'לקיך לשמוע אל בלעם ויהפך ה- א'ולא אבא ה"
: ככתוב, שכל המבר� את ע� ישראל הוא עצמו מתבר�ידוע , אלא, מיותרתבפסוק נראית  "ל�"ה לימהלכאורה 

  ויהפו� ה& "הכתוב אמר לפיכ� . הברכות שבר� את ישראלבור ראוי בלע� לברכה עהיה כ�  וא�" מברכ�אברכ� ו"
קללה ולכ� בלע�  הי בלע� נשארלפכא� , הפכה הקללה לברכהנרק ביחס אלי� , "לברכה  את הקללה����לללל �קיול$א

  )דגל מחנה אפרי�(                       .ר�ולל ולא מבומקהיה 
  

  )כב' דברים כג("  לשלמור תאחלא יךקל-  א'תדר נדר לה כי"
בר הנדור וכל בד% אותו דווקא אד� תוקה שיצרו של למהר לשלמו ולא לדחותו משו�, התורה מבקשת מהנודר נדר

מה שאסרה ב  ל�לא דיוכי : התורה לו תואומרבאה .  ומנסה להכשילו בו ביותרמתגרה עהרר  היציזמ� שנדרו עליו אז
מצוה התורה כ� משו�  ?ערהר היצ של וגרוישאתה בא ומוסי% ל� איסורי� ובכ� אתה מרבה עלי� את עלי� התורה 

וכי תחדל לנדור : "זה ג� מסביר את הכתוב. גרויו של היצר� בלעמוד ימי� רביתצטר� שלא כדי  "לא תאחר לשלמו"
 )קהשבת (ל בגמרא "כעי� זה דרשו חז.  את האד� המחטיאערהר יצהיא ל" חטא"כאשר הכוונה ב " יהיה ב� חטאלא

ובזה ו בתגרה תהיינו שלא ד "לא יהיה ב�" שרעהר יצהיא ל" אל זר"בה שהכוונ "לא יהיה ב� אל זר: "על הפסוק
  )כלי יקר(            . ' לו שיכשיל אות� וידיח אות� מלקיי� את מצות התגרו�

   אלול-הגיגים לימים נוראים 
 ) ו' דברים ל(" בב זרעך'את ל'בבך ו'ת ל'קיך אול- א' ומל ה"

קשה לו עד שמשוקע ביצר הרע למצב שהוא האד� ר מגיע שאכ מבאר שמפסוקי� אלו אנו לומדי� שהחת� סופרהחת� סופרהחת� סופרהחת� סופר
עזרה זו לא מביאה א� , "�את לבבלוקי� $א' הומל "לשוב בתשובה בבחינת ו  לומסייע וזרהקב'ה ע,  בתשובהלשוב

 לאד� הקב'ה מסייעלא א, שא� כ� לא מגיע לאד� שכר על כ� שהרי לא עשה כלו�, את האד� אל התשובה השלימה
ב הראשו�  את האד� בשלכדי להוציאוזאת רק , שכרהמיראת העונש או מאהבת תשובה , בתשובה חלקית לשוב

� פניהטובת הנאה או  שו� לאלשמה לומאהבה בתשובה  שוב מעצמועל האד� לר כ� חאא� , ממצולות טיט היו
 "למע� חיי�למע� חיי�למע� חיי�למע� חיי� ...'לאהבה את ה"ה הוא "הסיוע מהקב, "את לבב�לוקי� $א' ומל ה: "זוהי כוונת הפסוקי�ו. אחרת

כעת , "קי�ול$אתה תשוב ותשמע לקול ה& א" ,� הקב'ה לשסייעחר הסיוע וא, לשמהתשובה  למע� חיי� ולאתשובה 
   . ללא שו� פניהלשמה ממשהתשובה היא 

  

   )סליחות( "הנשמה לך והגוף פעלך חוסה על עמלך"
שאימ� אל ביתו לאד� בדר� משל , כדרכו, המגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאמבאר זאת  ?הסליחותהל� בממה כוונת מאמר זה הנאמר 

כשגדל הנער החלו להגיע אליו מספר הצעות . ו עד הגיעו לבגרותהוא גידל וחינ� אות, את ב� אחיו שהיה יתו�
�כדאי לו , ו היתו�לחפש שידו� עבור ב� אחישבמקו� , לדודו העשירהציע וו אחד מקרוביעד שהגיע , לשידוכי

 ,נולחתו ב� אחיבזה יהיה לו ו, נשאיזמנה להג� הגיע ו בת שיש לכי במילא , לעשיר לתת את בתו לב� אחיו היתו�
, לאחר החתונהאול� . לאישה דודו  נשא את בתהאחיי� היתו�ו, את ההצעה ומיד ערכו חופה וקידושי�העשיר בל קי

הגיעו הדברי� לכ� שג� ,  ולזלזל באשתובלבוות התגאהחל להגביר נו של דודו נעשה חתהוא ראה החת� שכאשר 
 מנת לעפש אותו על חתנו עד שתאד כעס מהאב . לאביהעלילות בעלה באה אשתו וסיפרה את , היה מכה את אשתו

דק וצחותני היקר , אמר לחותנוכה ו, בכי גדול� לבכות חתאלא שאז החל ה. גט לבתוכדי שיית� ו לבית די� תלקח
 ,על כבודהלשמור לחוס עליה ומחובת� אביה אתה והלוא כי , עלבו� בת� האהובהאת שאתה תובע בכ� אתה מאד 

, וראוי ל� לחוס ג� עלי,  עצמי ובשרי,דודיג� הלא אתה , אלי�זר אינני  כי ג� אני ,א חותני היקר ואל תשכחנ זכור �א
הנשמה "אמנ� : שאנו אומרי� לפני הקדוש ברו� הוא הוא והנמשל. אואב� אפנה ואלא� כי א� תגרשני היו� מבית� 

  בת נה של עלבואת  לתבוע וראוי לו, ה"היא בתו של הקב, לוק ממעל$הלוא הנשמה של האד� היא חלק א, "ל�
הגו% "ג� ה ש"� אנו מזכירי� לקבא,  של האד�הגו% ומעשיו המכוערי�חטאי ידי נגר� לה על מה שעבור , קי�ול$אה

  )אהל יעקב(                      . שלא יהיה לבוז הגו% וראוי ל� לחוס ג� על ,הוא יציר כפי� וחלק ממ�כלומר ג� הגו% , "פעל�

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
        052052052052$$$$3268315326831532683153268315: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רש
            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
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