
 
 

 

 'די שנה                       
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

 
 י) 'כאדברים ( ״כי תצא למלחמה על אויבך״

אזי דרכם את יטיבו ישראל בני ישראל, אם של  םהיכל בנין העולם וקיומו, תלוי במעש" הקדוש שאור החייםאור החייםאור החייםאור החייםמסביר ה"
יצר על הצחון יבנ השל ישראל תלויהישרה דרכם אבל צריך לדעת ש, "וישמחו השמים ותגל הארץ", קייםיתהעולם 

" הקדוש מפרש את הפסוקים הבאים על הנשמה ואומר שמה שאמר הכתוב "כי תצא למלחמה" בא החייםהחייםהחייםהחיים    אוראוראוראור. ה"הרע
האדם שהדבר פשוט ולא יחשוב ואל  .מול היצר הרע מוכן למלחמהעליו להיות ביציאתו לעולם שכבר אדם להעיר ל

אין גבורה וא),  '(אבות ד "צרובור הכובש את ייאיזהו ג", אלא אדרבא לזו יקרא מלחמה, על דרך אומרם צריך גבורה
שמלחמה זו אינה דומה , בא להעיר "על אויביך, ומה שאמר ")בפת"ח תחת הלמ"ד(ַלמלחמה , ולזה אמר מזוגדולה 

מלחמה זו דומה , אלא שיכול הלוחם לוותר על כיבוש העיר ולפרוש מהמלחמה, שמטרתה לכבוש עירלמלחמה 
, יקום עליו שהוא היצר הרע אויבבאם יתרשל האדם מללחום  ךכהו, כיו אויבויקום עליו  ,אדם יתרשללמלחמה שאם ה

-"ונתנו ה' אאנוש, אף על פי כן למרות שכח היצר גדול מכח בן הש מבטיחאבל הכתוב  .ו מהעולםאות ויאבדהיצר 
ממך, שבה כלומר תציל את הטוב שהוא , "אותו" ולא "שביוהיינו ", ד"ושבית שביולהיך בידך". ואמר הכתוב "

 "אשת", אמר "וראית בשביה אשת יפת תואר. "שבויות בידושהיו צחונו, כמה נשמות מעם בני ישראל יבפיתויו ובנ
ה אות ממנו הוא לוקחו, אדםרק כשהיא נמצאת בגוף הבנפש היצר הרע שולט נשמת אדם, כי שהכוונה היא ל, יכותסמב

מתנוולת היא יפה עד מאד, אלא שבמקורה היא כי הנפש , "יפת תוארלה " קוראהכתוב , ו"אשה" תקראנבשבי, והנפש 
וחשקת " אמרמה שונפשו.  מה יפה ונעימה היאלהבין כישכיל הוא היצר את צח ניר האדם שא, וכהרעיםמעשים מה
והבאתה " אמרמה שואותה. תקן ויהחשק שהיה לו בדברי היצר ובפיתויו ו שהאדם ילביש בנשמתו את , פירוש"בה

הגוף ראינו שהרע הנפש מתרחקת מהגוף, ושוכן חלק רע במקומה, ו י היצרשעל ידי פיתויזה משום , "אל תוך ביתך
 יביאהוא יצרו את נצח י) שהוא הגוף, וכש.(תענית יא" קורות ביתו ?מי מעיד באדםממה שאמרו חז"ל " "בית"קרא נ

מתחלואי הרע הנדבק בה, שהוא  האות , צריך לנקותהטמאנוהיות שהנפש  ."בעל נפש"נפשו לתוך ביתו, ויקרא את 
בחינת הקליפה הרמוזה כנגד  "ועשתה את צפרניה"גם אמר ו, "וגלחה את ראשהלכן נאמר "שער הראש,  בחינת

במקום טמא,  שביהנשמה בהיותה בשקנתה הלבוש  ו, פירוש"והסירה את שמלת שביה מעליה" אמרשנ המו. בצפרנים
 "וישבה בביתך" אומרולהי ישראל, ו-, והכנת הדעת, מול אתשובהדרכי סיגול מירוק החטאים, איך תסיר זאת? על ידי 

תתודה בבכי על אשר ש, . "ובכתה את אביה ואת אמה""בית המדרש"דהיינו בית המיוחד לישראל ב בשיכוונתו ש
 וזה "ירח ימים"ישראל (ברכות לה:),  כנסתהיא  "אמה"ה, "זה הקב "אביה"מעלה באביה ואמה, ועל פרידתה מהם, 

 ו, פירוש"כן תבוא אליה ואחר. "חודש המיוחד לתשובה שהוא חודש אלולה לע רמזומ, הבושתהמספיק לזמן שיעור 
לעמוד בדרך לך  תסייעהיא כו), ו '(משלי טז "נפש עמל עמלה לובבחינת מה שנאמר "אתה תכנס ליהנות מאורה, ש
תהיה מיוחדת לך לחזור ת המתים היא יייום תחבגם ושקנית אותה בכח מעשיך, כיון תקרא בעלה בעלתה" שו", כונההנ

 ". והיתה לך לאשה"בה, והוא אומרו  ותעמודלגופך 
 

 )כו 'דברים כג" (כי תבא בקמת רעך"
ך ישכל אבר ,אם תזכה לבא למדרגה גדולה כזו שתהיה קומה שלימה" שרבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלךרבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלךרבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלךרבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלךמבאר 
הקדושה את להוציא כלומר "תזכה" , "וקטפת מלילות" ,מקודשים ומתוקנים להשראת שכינה וקדושהיהיו וגידך 

 טו)  '(איוב כ" חיל בלע ויקיאנומה שאמר איוב ", דהיינו מהקליפה על דרך "מלילות"
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 " (דברים כא' טז)יוכל לבכר את בן האהובה לא"
שלא מהכתוב אזהרה אלא יש כאן  ,"לא יוכל" אין הכוונה ליכולת טכנית שאין לומה שאומר הכתוב  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןלפי 

 אישלא תוכל לתת עליך "יז),  'יב דברים( "לא תוכל לאכול בשעריך" ראינו את זה במקומות נוספים כמו, ואתזות עשל
לפי . אך אין לך רשות לעשות ," דהיינו אתה יכול לעשותלית לך רשו"בכולם אמר אונקלוס שטו),  'יז דברים( "נכרי

 .תן יכולת לנפשך לעשות ככהיתזה, משמעות הכתוב "לא תוכל" היא אל 
 

 יח)דברים כא' ( "כי יהיה לאיש בן סורר ומורה"
מייחס אותו הכתוב ואחר כך "כי יהיה לאיש",  בלבד, אם נשים לב נראה שבתחילה הכתוב מייחס את הבן אחר אביו

(סנהדרין " הקדוש מבאר זאת על פי דברי חז"ל בגמרא אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךאביו ואמו", מדוע זה כך? ה"לאביו ולאמו, "ותפשו בו 
אינך אתה  :לדודאמר שחושי הארכי שדנו בסמיכות פרשת "בן סורר ומורה" לפרשת "יפת תואר" ומובא בגמרא ) .קז

יהיה בן סורר הוא שהרי בן ואם יוליד ממנה  ,סופו לשנאתה "יפת תואר"שהלוקח הפרשיות לומדים סמיכות שמדורש 
שהדין ) .ז"ל (סנהדרין עבחבן יפת תואר. וכן אמרו הרי הוא כי  ,אבשלום רודף אחריךעל כך שומורה, אם כן אל תתמה 

שסופו ללסטם את הבריות ולעבור עבירות שיחייב מיתה בבית כיון  ,נסקל על שם סופוהוא שהוא בן סורר ומורה של 
ה בחירהז"ל שעל ידי חמדברי  ". יוצאוכי יהיה באיש חטא משפט מות והומתק "מדו זאת מהסמיכות לפסודין, ול
וזה מסביר את מה שמייחס הכתוב את הבן הסורר בן סורר ומורה,  ממנהיצא  ,שלקח אשה יפת תוארשל האדם, הרעה 

לכן נאמר אביו.  ו שלרוע בחירתאלא בגלל  ,ורה לא בגלל שאמו גיורתומלמדנו שהבן נהיה סורר , לבלבד וומורה לאבי
 .יצרוי תאוות הלך אחרתחילה נשואיו הרעים ש הוא תוצאה של ,"בן סורר ומורה", כי הזרע ההוא "כי יהיה לאיש"

 

 (דברים כא' כב) "איש חטא משפט מות והומת ותלית אותו על עץבוכי יהיה "
וכי יהיה באיש חטא "ו האר״י ז״ל על רבינו הרמ״ק ז״ל. ינרב" את ההספד שנשא נחל קדומיםנחל קדומיםנחל קדומיםנחל קדומיםמביא ב" רבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"א

שום חסרון בו  לא נמצאש ,שהוא צדיק גמוראם תראה אדם , "חסרון"לשון היא מ "חטאשכאן המילה " ,"משפט מות
ונשאלת מת, הוא  , ועם כל זה"והומת"תחייב מיתה, כי לא נמצא בו חטא. בעבור החטא הזה הוא הלומר ששנוכל 

בעטיו תוכל לומר שהאיש מת לומר כ, "עץ ותלית אותו עלהכתוב: "מר ואהשאלה מדוע הוא מת אם הוא לא חטא? 
 והביא מיתה לעולם.  הראשון הכשיל את האדםשל נחש ש

 

 " (דברים כג' ה)דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים על"
כך שלא קדמו את ישראל "בלחם ובמים" כאשר בני מדוע מקפיד הכתוב על העמונים והמואבים ומעניש אותם על 

ישראל עברו לידם? וכי היה חסר לישראל מים או לחם בהיותם במדבר? הלוא היה להם את המן הבאר שספקו להם 
יורד להם היה , שהרי המן לחם או מים במדברלא היו ישראל חסרים שאכן  בינו בחייבינו בחייבינו בחייבינו בחיילחם ומים באופן שוטף? אומר ר

 . במאכל ובמשתהגבולם לקדם את הבאים ביה עליהם דרך ארץ הצד המ, אלא שמהםהולך עהיה והבאר 
 

 " (דברים כג' ה)ואשר שכר דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים על"
, "אשר שכר עליך"ב. ו "אשר לא קדמולכאורה, מדוע צריך שני טעמים לכך שהעמונים והמואבים לא יבואו בקהל, "א. 

בדרך,  ןטעם הראשון היה מקום לטעון כי הקדמה בלחם ומים הוא מפני עייפות וחוסר מזו" שמהפנים יפותפנים יפותפנים יפותפנים יפותומתרץ ה"
 ך, אלחם ומים אין מקום להקדים להםלכן  "לא חסרת דבר"ב ותככבו כל הטעמים,  ואבל ישראל שהיה להם מן שהי

ובזה  ,ים למאכל, משמע שסובר שהם תאב"עתה ילחכו הקהל סביבותינו"בלעם מפני האימה שאמר את כיון ששכר 
 .הרי סותר את עצמוהוא 

 

  )יג 'כד" (דברים תשיב לו את העבוט כבא השמש השב"
אבותיך אבותיך אבותיך אבותיך     ::::וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לווחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לווחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לווחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו    ,,,,שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורתשבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורתשבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורתשבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת    המלךהמלךהמלךהמלך    במונבזבמונבזבמונבזבמונבז    מעשהמעשהמעשהמעשה""""

אמת מארץ תצמח אמת מארץ תצמח אמת מארץ תצמח אמת מארץ תצמח ''''    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    ....ואני גנזתי למעלהואני גנזתי למעלהואני גנזתי למעלהואני גנזתי למעלה    ,,,,אבותי גנזו למטהאבותי גנזו למטהאבותי גנזו למטהאבותי גנזו למטה    ::::אמר להםאמר להםאמר להםאמר להם    ????גנזו והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבזםגנזו והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבזםגנזו והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבזםגנזו והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבזם
צדק ומשפט צדק ומשפט צדק ומשפט צדק ומשפט ''''שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר     ....ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בוואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בוואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בוואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו    ,,,,אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בואבותי גנזו במקום שהיד שולטת בואבותי גנזו במקום שהיד שולטת בואבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו    '.'.'.'.וצדק משמים נשקףוצדק משמים נשקףוצדק משמים נשקףוצדק משמים נשקף

אמרו צדיק כי טוב כי פרי אמרו צדיק כי טוב כי פרי אמרו צדיק כי טוב כי פרי אמרו צדיק כי טוב כי פרי ''''שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר     ....גנזתי דבר שעושה פירותגנזתי דבר שעושה פירותגנזתי דבר שעושה פירותגנזתי דבר שעושה פירות    ואניואניואניואני    ,,,,אבותי גנזו דבר שאין עושה פירותאבותי גנזו דבר שאין עושה פירותאבותי גנזו דבר שאין עושה פירותאבותי גנזו דבר שאין עושה פירות    '.'.'.'.מכון כסאךמכון כסאךמכון כסאךמכון כסאך
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לך ואין שהוא החסד לכן  ,'לפני ה מונחתשהצדקה " מסביר את הכתוב על פי דברי הגמרא שממנה לומדים לי יקרלי יקרלי יקרלי יקרככככה"
 'פי שהצדקה מונחת לפני הל ,ולא לאחרים "צדקהולך תהיה "נאמר לכן  ם,כי אין יד האדם שולטת ש זכות בו לזרים

 ?אותה מידך לקחתומי יעלה השמימה  ",מכון כסאו" ,להיך-א
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