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ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  ֵמָא   ואה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

  
 "כי את הבכור בן השנואה יכיר" )דברים כא' יז(

דרכו של אדם היא שכאשר הוא אינו רוצה לגמול חסד עם קרובו, " שחזקונימה משמעות ההוראה "יכיר"? מבאר ה"
הוא עושה את עצמו כאילו הוא אינו מכירו כדכתיב "ויתנכר אליהם" )בראשית מב' ז(, ועוד אומר הכתוב "מדוע 

כר מצאתי חן בעיניך להכירני ואנכי נוכריה" )רות ב' י( לכן בא כאן הכתוב ללמד שאדם זה צריך לעשות איזה סימן הי
עם הבכור, או שאם הוא במקום שאין מכירים אותם שיאמר בפני האנשים שהוא הבן הבכור. ועוד בא ולמד שנאמן 

 אדם לומר בני זה בכור. 
 

 "ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו" )דברים כב' ח( 
תשים דמים בביתך", כאשר  , שמעבר לפשט הכתוב, יש כאן עצה לאדם, "שלארבינו יוסף חיים ב"אדרת אליהו"מבאר 

"דמים" זה במשמעות של כסף. כביכול מייעץ להו כאן הכתוב שלא לצבור כסף אלא עלינו להרבות בצדקה ולפזר 
מממוננו לעניים. בדרך כלל אנשים נמנעים לתת צדקה מתוך החשש שמה הוא מחסר מממונו, לכן מרגיע כאן הכתוב 

ך לא יישאר לך, שהרי הקב"ה יכול לקחת ממך את מה שאתה מפסיד ואומר שאל לך לחשוש שבזה אתה מחסר מממונ
 מהצדקה גם בדרכים אחרות, לכן עדיף לך שהכסף ילך לצדקה. 

ילא יחסר, ואם לא וזה מה שאומר הכתוב "כי יפול הנופל, ממנו", החיסרון שנחסר מממונך, בגלל שנתת לצדקה, ממ
 רות ויותר טוב שתתן אותו לצדקה. חסרת אותו על ידי הצדקה הוא יחסר לך בדרכים אח

 

 "לא תזרע כרמך כלאים" )דברים כב' ט(

שמעבר לפשט הכתוב, יש כאן הבנה מוסרית אחרת, מזהיר כאן הכתוב את האדם  רבינו החיד"א ב"חומת אנך"אומר 
השבת  שלא יעשה מצוה ועבירה ביחד, כגון מצד אחד, לתת צדקה ומצד שני, לדבר לשון הרע. מצד אחד, לענג את

במאכל ומשקה, ומצד שני, לדבר דברי חול. מצד אחד ללמוד תורה ומצד שני, להתגאות. דברים אלו וכיוצא בהם 
 נחשבים "כלאים". "פן תקדש", פן תוקד אש, כי המצווה שתעשה טרף תיטרף על ידי הסיטרא אחרא.

 

 להיך לשמוע אל בלעם" )דברים כג' ו(-"ולא אבה ה' א
 נתקלל" )מדרש( "מלמד שאף המקלל 

" שמה שבלעם התקלל הוא משום שהוא עצמו אמר "מברכך ברוך ואוררך ארור" )במדבר כד' ט(,  פנים יפותמסביר ה"
יוצא איפה שאם ההיפוך מקללה לברכה היה על ידי בלעם, הרי שגם הוא היה מתברך, אבל רצונו האמיתי של בלעם 

א שבאהבת ה' את לישראל הוא בעצמו הפך את הקללה לברכה, היה לקלל את ישראל כדכתיב "לשמוע אל בלעם", אל
 אבל בלעם היה בכלל מקלל, ואצל אומות העולם, מחשבה לעשות רע נחשבת כמעשה, ולכן בלעם היה בכלל מקלל. 

 

 "השמר בנגע הצרעת" )דברים כד' ח(

עת" מפני שמכה זו היא מכה " שהכתוב הוצרך להזהיר פעם נוספת מפני "נגע הצרדעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"
שנצטרע, וזוהי בושה גדולה. לכן צריך להזהיר מלך ההמשתלחת בכל אדם, אפילו במלכים. כמו שראינו אצל עוזיהו 

ולומר שאפילו אם המלך בעצמו נצטרע שצריך להרחיק אותו ולעשות לו ככל אשר יורו הכהנים, ולכן סמך לכאן גם 
להיך למרים" שהיתה אחות המלך ואחות הכהן הגדול ואפילו הכי הרחיקו אותה -' אאת הכתוב "זכור את אשר עשה ה

 והסגירו אותה כמו שאר המצורעים. 
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 לואיזה בן חמו בת סימונה ז"ל נלב"ע יט' אדר א' תשפ"ב 
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   י( 'כאדברים ״ )להיך בידך ושבית שביו-א ה'כי תצא למלחמה על איביך ונתנו "
אומרו הכתוב מתחיל בלשון רבים, "אויבך", וממשיך בלשון יחיד, "ונתנו"? מבאר ה"אלשיך" הקדוש שכוונת הכתוב ב

שהם  ",כי תצא למלחמה על אויביךכך היא הבנת הכתוב "על הגוי והממלכה ההיא. וממונה אל השר ההיא  "ונתנו"
שיפיל את השר  ,במרום ,יפקוד על צבא המרוםהוא לומר כ ,את השרהקב"ה  "ונתנו", הממונה עליהם העם והשר

 . מעליהםשל השר עתה סר צלו , כי של השר הנזכר "ושבית שביו"ואחר כך  ,להיתח
 

 יא( 'כאדברים לך לאישה״ )והיתה  ...״וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה

  (רש״י" )נה באיסוראה אלא כנגד יצר הרע שאם אין הקב״ה מתירה ישרלא דברה תו"
להוסיף טהרה דווקא  שצריך בשעת מלחמה בפרט ?עצמו בבת אל נכראת לטמא איך יתכן שהקב"ה מתיר לאדם כאן 

ה ריהתמה ש בשלמא ה'.הרחקת דביקותו בליפעל הקב"ה,  אצלכל כך א והשנהזה, כיעור הלוא מעשה הודביקות בה', 
הוא נראה ש, כדי שלא ירעבו בזמן המלחמהשההיתר הוא רמב"ם בשעת מלחמה הוסבר על ידי האכילת איסור התורה 

"  לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע" חז"לאמרו מה שוהזה לא ברורה  עבותהממעשה התרת הטעם נכון, אבל 
  מלחמה.קדוש בזמן הה עםהולאבדו מלב את היצר הרע  להכניעיה מן הראוי הלא מתאים ו)קידושין כא:(, 

אדם הראשון נשבו כמה נשמות יקרות ביד סטרא אחרא הז"ל שבחטא אמרו חמה שעל פי " הקדוש אור החייםמתרץ ה"
ואבטליון, ואונקלוס  שמעיה, רות המואביהכמו מהאומות,  והגרים, צא ולמד כמה וכמה גדולי עולם בא נשמותוהם 

את טהורה להטות נשמה הנשמה טהורה דבוקה בנשמה טמאה, אין כח ב. ומבאר שכאשר כאלה רבותעוד הגר, ו
נפש קדושה בין הקליפה, שבמקום  ישכאשר ואשר תשתחרר מדבקות זו.  עדהטמאה להטיב והיא מונחת שם הנשמה 
גרים המקור ל הזו, ותוא קיחלק הרע או ימתאת ה גרשלשוכנת בתוכו להטיב, ויא השגוף שלב את תטה היא שכונתה 

 העמונית. רות המואביה ונעמהמו כשבאים מעצמם להתגייר, מהאומות 
מו חלק הרע, כאת הגרש ממנו מתלבש באדם אור השכינה ומבאמצעות מעשה המצוה " הקדוש שאור החייםמוסיף ה"

המצוה תם ובעת שליחששלוחי מצוה, אם הם ה(, ובפרט  ')קהלת ח "לא ידע דבר רע מצוהשומר הכתוב " אומרש
  .דרכואת תת והטומאה ומעוהעוסק בעבירה מתלבשת בו רוח מאידך, יצר הרע, והמ אפילו תםה אומציל

מדובר על , ש"כי תצא למלחמההכתוב ואמר "שהקדים לפי הקדמות אלו  ניתן להבין את פשר ההיתר המדובר. כיון 
 ,עודנו עוסק במצוההוא שעה הבאותה ששביה, הבשעת  ופירושהכתוב "וראית בשביה", שלדבר מצוה, אמר ה ציאי

ה יגלה ה' את עיניו להכיר באשת ועוסק במצוללמדנו שבעת היותו , "אישאשת ולא אמר ", "אשת יפת תואר"אם יראה 
את קנתה בה הזאת נשמות הקדושות מופלא ועצום הוא, והאשה הקדושה, כי זוהר  נשמה, "יפת תואר"גוי שיש בה 

עסוק ודבוק בשכינה, עדיין חושק בה, בזמן שאתה ושאתה רואה ה בכך היא בעצם העובדה הכרה, והזה טובהחלק ה
אשה את ה, ולא אמר אותה, להעיר כי לא "בה"לומר הכתוב  ודקדק. לדבר טובחשקת שד מצוה, זה יעישל בשליחות 

כעורה האשה פי זה הגם של, ו"יפת תואר"הטהורה,  לנפשחלק הטוב, הדומה והוא ה "בה"מה שאת אתה חושק אלא 
נעלם, שהיא נפש הקדושה, דבר היא  שהלקיחה , להעיר"ולקחת לך לאשההכתוב " ואמר. א בכלל ההיתריה

יש ידבק איש ישראל באשה שר שא, כי כ"ביפת תואר" שיזכהלקיחה אחרת, גם היה לו בה הזה תין יענהשבאמצעות 
דינה בת יעקב בנפש  שזכתהישראל ויזכה בו, כמו את מקומו אצל איש חלק הטוב הבה חלק מהטוב, תיכף יקנה 

 . קדושה בפגוע בה שכם בן חמור
היוצא  דברידוע אם חלק הדבוק בה הוא  אהזאת להאשה אצל שיש שתי בחינות בדביקות הקדושה בקליפה, וי ולפ

, הטובחלוטה בחלק הרע, או שכולה נחלטת בחלק  תחלק הטוב ונשארהה מת האשתרוקנשבה מ ,ראשונההתחברות הב
ת, גיירהיא מתרע, אם הת בחינת ארחיק ממנה לה, "והבאתה אל תוך ביתךכן מצוה הכתוב ", ל"נעמה", ו"רותמו "כ

חלק הטוב שהיה בה יצא על סימן הוא שה, "לא יחפוץ ואם". "והיתה לך לאשהאם יחפוץ "היא כרות וכנעמה, ושהרי 
האדם אמרנו שש מה בדרך זנות, כיגם וה לאשה נכרית ויתאהאדם שצב שיש מכיון ו. הרע טמעשה הראשון ונחלהידי 
, מה שאין כן אחרי כן, מצוהוקא בזמן שהוא עסוק בדבר ודזה יש בה נפש קדושה, כן, אלא אם ,ה לנכרית ותאומלא 

ה הטבעית, ואם ותאואת ה, להסיר האשה, דברים המנוולים את "וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה"וה ה' יצכן ל
, ואם לא "לאשהוהיתה לו כן "חלק הרע, ולהמתקה ונחלט ממנה שהיא התחפץ בה, זה לך האות הוא תגיירה והיא ה

 . חפץ הוא במה שבה שהוא "חלק הטוב"ש, להעיר "בה"יחפוץ 
 

 " )דברים כב' ד(תראה את חמור אחיך לא"
אומר כאן אילו (, ו' ה)שמות כג" כי תראה חמור שונאךאומר הכתוב " "משפטים"בפרשת ש רבינו בחיימזכיר לנו 

שהכתוב כאן רוצה ללמדנו שגם אם  רבינו בחייוצריך להבין מדוע ההבדל. מבאר , "חמור אחיךהכתוב "לא תראה 
את שכח בתחילה מדובר על "חמור שונאך", עליך לעבוד על עצמך, עד שלעניין העזרה הוא ישוב להיות "אחיך", שת

 . האהבהאת זכור תהשנאה ו
 

 :ה גן פ"תבית כנסת "שבת אחים" נוומרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: פרטים ולבירור 

 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 , ובכללם: רפואת כל חולי עמו ישראלל
 פורטונה בת סימונה, יצחק בן אילנה, רונן בן איווט, שמעון בן אלגרה.
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