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  שליט"א הרב מרדכי אלון
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - הכנה לכניסה לארץ
  שליש תרי"ג

נתחיל  -לפני שנכנס לפרשה המופלאה שלנו, פרשת ראה 
'עם עובדות  -במספרים, בעובדות, שהרי אצלנו כבר נהגו לומר 

  אי אפשר להתווכח'. 

'כי תצא', כוללות -'ראה', 'שופטים' ו -שלש הפרשיות שלפנינו 
, דהיינו מאה ושבעים מצוות מתוך התרי"גמבתוכן לא פחות 

נמצאות בהן. אלו הן ללא ספק כמעט שליש מכל המצוות 
הפרשיות הכי עמוסות במצוות בכל התורה, והאמת היא 
שכאשר מסתכלים על הכותרת של הפרשה ומנסים להבין 

'אנכי נותן לפניכם היום', ההבנה  -לאיזה יום הכוונה בביטוי 
היא בדרך כלל אל יום המעמד בהר גריזים והר עיבל. המעמד 

מבוא השמש', אחרי שנעבור  המופלא הזה שיקרה אחרי 'דרך
את הירדן, יקרה רק אחרי שלוש הפרשיות הללו. אז נעמוד 
ונשמע את המברכים ואת האומרים להיפך, ומעמד הר גריזים 

  -והר עיבל יסתיים בפסוק אחד מדהים בפרשת כי תבוא 

֧ר לֹא ים ֶאת ָא֗רּור ֲאׁשֶ ה ָיִק֛ י ַהּתֹוָרֽ ְבֵר֥ ֹות אֹותָ֑ם ּדִ  ַהזֹּ֖את ַלֲעׂש֣
ןל ְׇוָאַמ֥ר כּ  ם ָאֵמֽ   1.ָהָע֖

   -ורש"י יאמר שם 

כאן כלל את כל התורה כולה וקבלוה  -ם אשר לא יקי
  .עליהם באלה ובשבועה

  המון פרטים
הרבה מצוות  רעי ואהובי, המיקום הזה של המאסה של כל כך

צדקה, ריבית, בית מקדש, מעשרות החל ב -שעוסקות בהכל 
המצוות העוסקות בביאה רק בפרשתנו, עבור אל  -ושמיטה 

בפרשה הבאה, ועד  -נביא, מלך, שופטים ושוטרים  -לארץ 
שבעים וכמה מצוות מעשיות  - 'לדיני בן אדם לחברו, מעקה וכו

כולן באות כאן אחרי שתי הפרשיות  -בפרשת כי תצא 
 - במצוות היסוד'עקב', בהן עסקנו -הקודמות, 'ואתחנן' ו

ה' ('ואהבת את ה' אחדות ה' ('שמע ישראל'), באהבת 

                                                           
 שם כ"ז, כ"ו. 1
 שם ח', א'. 2

אלהיך'), ביראת השם (את ה' אלהיך תירא'), בתפילה ('אותו 
ה' ('ובו תדבק'), במצוות המזכירות לנו את -תעבד'), בדבקות ב

וכעת מגיעים אל  -תלמוד תורה, מזוזה ותפילין  -הכל 
, אשר רק לאחריהן אפשר המצוות הפרטניותההתפרטות, אל 

  יהיה להיכנס לארץ ישראל.

ם הקצר הזה מסכם בעצם את כל הרעיון של ספר דברים הסיכו
יצאנו מהר סיני, מהר הקולות והלפידים, נצא עכשיו מהמדבר  -

עם עמוד הענן והאש, וניכנס אל הארץ, אל מציאות של 'לא 
המדרש עיקר אלא המעשה'. שם נפגוש את החיים המעשיים, 
שם נצטרך לדעת את מעשרותינו ונדרינו, שם החיים יבחנו 

  אותנו בעולם המעשה.

ואנחנו לעיתים מרגישים שהרעיון הזה בשורשו נשמע נפלא 
אבל כשמגיעים אל כל המצוות המתפרטות ממנו, אל 

כל כך הרבה  -זה קצת מעצבן, לא?  - הללו הפרוטות הקטנות
מצוות! האם אי אפשר להסתפק, ככה, ברעיון אחד גדול כללי 

ל התורה הזאת כבלבד? האם אכן 'ארור אשר לא יקים את 
  '?! לעשות

  'כל המצוה'
אחי ורעי, בתחילת פרשת עקב הופיע ביטוי שחזר על עצמו גם 

   -בסופה 

ַען ל ׇכּ  ֹות ְלַמ֨ ְמ֣רּון ַלֲעׂש֑ ׁשְ ֹום ּתִ ָך֛ ַהּי֖ י ְמַצּוְ ר ָאֹנִכ֧ ה ֲאׁשֶ֨ ְצָו֗ ַהּמִ
ּתֶ֣ם ֶאת יִרׁשְ ם ּוָבאֶת֙ם ִוֽ ֶרץ ּתְִֽח֜יּון ּוְרִביֶת֗   2...ָהָא֔

   -ובסופה הוא חזר שוב 

֩י ִאם ְמ֜רּון ֶאת ּכִ ׁשְ ר ּתִ ֹמ֨ ֥ה ל ׇכּ  ׁשָ י ְמַצּוֶ ֧ר ָאֹנִכ֛ ה ַהזֹּ֗את ֲאׁשֶ ְצָו֣ ַהּמִ
יׁש ה֛  ...ֶאְתֶכ֖ם ַלֲעׂשֹתָ֑הּ  ְפֵניֶכ֑םל ׇכּ  ֶאת 'ְוהֹוִר֧ ה ִמּלִ ם ָהֵאּ֖לֶ ֥ ... ַהּגֹויִ
ם ִיּתֵ֣ן ם ַעל 'ה֣  ּוֽמֹוַרֲאֶכ֜ ֵהיֶכ֗ י כ ֱאֹלֽ ֵנ֤ ֶרץ֙ ל ׇּפְ   3...ָהָא֙

ה'? האם מדובר על מצווה מה הכוונה במילים 'כל המצו
לפעמים  -'כפשוטו', כלומר  - 4ספציפית? רש"י עונה שם

אך  –'כל הבשר', 'כל סוס פרעה'  -נוקטים בביטוי יחיד 

 כ"ה.-שם י"א, כ"ב 3
 רש"י, שם, ח', א'. 4
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להרבה בהמות, להרבה  -מתכוונים להרבה פריטים בתוכו 
והם  סוסים. אבל בואו נראה את דברי האור החיים הק',

ההקדמה המדהימה לסדרת הפרשיות עמוסות המצוות 
שלפנינו, כל פרטי המצוות לקראת כניסתנו לארץ כדי להופכה 

   -לארץ ה' לעד 

צריך לדעת מה מצוה היא זאת, ועוד הלא כבר כל המצוה. 
אמר עקב תשמעון ושמרתם ועשיתם ומה מקום לחזור לו' 

- [כל המצוה, אכן הן האיש משה השכיל בלבות בני אדם 
כי רוח אחד משה הבין את  הפסיכולוגיה של עם ישראל] 

תפיסה אחת שיכולה להטעות את כולנו,  -[  יתעם כקטן כגדול
, והוא סולם להמעיט בעבודת ה' ולצאת הקטנים והגדולים]

, והוא כי בעשות האדם ממצות [סולם לירידה] מדרך החיים
מאשר תבואנה ומה גם אם יחזיקו באחת  שלושאו  שתיםה' 

ד בהם הולדה רעה לֵ מכל מצות ה' בתמידות ובזריזות יוָ 
כי הם כבר מקיימים  - [ להתעצל בשאר המצות הבאים לידם

. מה בכלל לאאו אחת קצת חת פחות את שאר המצוות, אז א
כל  ואשר לזה בא נביא ה' בתוכחותיו ואמר ..., קרה?...]

יחם לכללות התורה למצוה אחת וצוה על כולה לבל  המצוה
טעם שאין עליו תשובה   ונתן. יטעה בשגיון הנזכר

על   תחיון במאמר נתכוון וגו', למען תחיון ובאתם  ואמר
כי באדם יש רמ''ח אברים :) עזוהר ח''א ק''( דרך אומרם ז''ל

ושס''ה גידים וכנגדם בא דבר ה' לשמור שס''ה מצות לא 
א על אבר תעשה ורמ''ח מצות עשה, והנה ישער אדם בבֹ 

[תאר לך שרק איבר אחד  איזה מיחוש או מכאוב אחדאו גיד 
אבל ברוך ה' יש הרבה איברים אחרים  -כואב חולה, בגוף 

האם יקבל מענה  - ויצעק לבו באוי ואבוי ממכאובו בריאים!]
לצעקו באמור לו הלא לך רמ''ח אברים ומהם רמ''ז שלמים 

וזה דמיון  - ואם חלק מרמ''ח יחלה אין ראוי לקבול על זה
שמירת המצות שהם מיוחדים כנגד האברים והגידים 
וכשאדם עובר ומבטל אחת מהנה יפעיל הכאב בשכנגדו 

וכשם שאין תשובת בריאות רמ''ז מועלת באברים ובגידים, 
להעביר הרגש כאב האבר תשלום רמ''ח כמו כן לא ישלימו 
רמ''ז מצות עשה לחסרון הא' תשלום רמ''ח, וכמו כן לא 
ישלים שמירת שס''ד מצות לא תעשה לביטול א' תשלום 

פירוש בכללותיה שלא יחסר  כל המצוה שס''ה, והוא מאמר
א לצוות פירוש בין מ 'לעשותתשמרון ' .כל שבידך לעשות

זה תלוי בזה  למען תחיון  , והטעםצוות עשהבין מ עשהת
וכשאתה מחסר אחת מכל המצות אתה מחסר כנגדו חיות 
אבר אחד, ואם תאמר ישתנה המשל לנמשל שהמשל שהוא 
הרגש אבר אחד לפי שהוא מכאיב לכל אחדות הגוף מה 

 ל המצוהכ שאין כן המצות, לזה בא מאמר הנביא בלשון זה
פירוש שגם מצות התורה לאחת יחשבו הגם שרבים במנין, 
יסוד אחד ובנין אחד להם, ומעתה הם שוים ממש לדמיון 

  5.הרמוז

  אורגניזם אחד
להגיד שתרי"ג בעצם ה' בא 'כל המצו -איזה פירוש מדהים 

ופירוט המצוות שאנחנו נכנסים  ,המצוות הוא אורגניזם אחד
ְח֜יּון ' -שיעשה אותנו בפרשיות שלנו הוא מה אליו  ַען ִּתֽ ְלַמ֨

ֶרץ ם ֶאת־ָהָא֔ יִרְׁשֶּת֣ ם ּוָבאֶת֙ם ִוֽ   .'ּוְרִביֶת֗

זהו המכלול של הפרשות הקודמות, הפירוט של הפרשיות 
  -הבאות והסיום שיגיע בהר גריזים והר עיבל, להקים את כל 

ה י ַהּתֹוָרֽ ְבֵר֥ ם ַהזֹּ֖את ַעל ּדִ ֽ ּמָ ד ּתֻ ֶפר ַע֖   6.ֵס֑
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לסעודה שניה - 'לשכנו תדרשו ובאת שמה'

  כמיהה אדירה ומרומזת
במרכזה של קריאת שני של הפרשה אנו מגיעים אל פסגת 
שאיפותינו, אל בית המקדש. אמנם הוא אינו נקרא בפרשה 

   -בשם 'בית המקדש' אלא רק 

ר ֗קֹום ֲאׁשֶ ם 'ִיְבַח֩ר ה֨  ַהּמָ מֹו֙ ׁשָ֔ ן ׁשְ ֤ ּכֵ ֵהיֶכ֥ם ּבֹו֙ ְלׁשַ   7...ֱאֹלֽ

אלא רק שם, בהר  -לא עוד מעלים עולות ונדרים בכל מקום 
מדוע  -קודש בירושלים. והשאלה הזועקת כאן מאליה היא ה

משה לא אמר במפורש 'בהר הקודש בירושלים'? מדוע בכל 
חמישה חומשי תורה לא מוזכרת במפורש ירושלים אפילו פעם 
אחת? למה בית המקדש מוזכר תמיד, וכך גם אצלנו עד סוף 

   -הפרשה יופיע תשע פעמים, בכינוי העתידי הרמוז 

֣לֹושׁ  ה ָכל ׁשָ ָרֶא֩ ֽ ָנ֡ה יֵ ָ ׁשּ ים ּבַ ָעִמ֣ י ְז֨כּוְרָך֜ ֶאת ּפְ ֵנ֣ יָך  'ה֣  ּפְ ֱאֹלֶה֗
ר ֣ר ִיְבָח֔ קֹו֙ם ֲאׁשֶ ּמָ   8...ּבַ

   -ובתחילת הפרשה אף מדויק יותר בפסוק 

ר ֞קֹום ֲאׁשֶ ר ה֤  ַהּמָ ל 'ִיְבַח֨ ֵהיֶכ֙ם ִמּכָ ּום ֶאת ֱאֹלֽ ם ָלׂש֥ ְבֵטיֶכ֔ ֖מֹו  ׁשִ ׁשְ
ְכ֥נֹו  ֑ם ְלׁשִ הׁשָ ּמָ ָֽ ּו ּוָב֥אָת ׁשּ  9.ִתְדְרׁש֖

למה לא מצוין ֵשם המקום במפורש, אלא רק איזו כמיהה 
  ומרומזת?  -אדירה כזו 

  על ידי תפילות ורצונות -השראת שכינה 
כל המפרשים עסקו בכך אבל הפעם ברצוני ללמוד את הענין 

'תפארת שלמה', חיבורו המופלא של האדמו"ר ר' -יחד עם ה
  -זיע"א, מגדולי האדמו"רים והעולם שלמה מראדומסק 

וכי משה רבנו ע"ה לא היה יודע כי המקום ההוא אשר 
יבחר הוא יהיה בהר הקודש בירושלים ולמה לא פירש איפה 
הוא? הלא המקום הזה כבר הוכן מאז ומעולם על ידי האבות 

אברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, יעקב קראו  -הקדושים 
וא כי עיקר ענין השראת השכינה להים.... הפירוש ה-בית א

בבית המקדש נעשה על ידי התפילות ורצונות טובות של 
ישראל, שימשיכו ויורידו אורות העליונים ברצונם הטוב 
ומחשבתם הקדושה ויושפעו להשרות שכינתו הקדושה 
בתחתוניים... אף אם אמנם המקום הזה הוא ידוע שיהיה 

ם אי אפשר יהיה בירושלים ולא יבחר במקום אחר, מכל מקו
לבנותו עד אשר יבחר ה' כל התפילות והרצונות מכל 
שבטיכם שיהיו ראויים לבנותו להם ולהשרות שכינתו 

מכל  -בתוכם. הנה זהו 'אשר יבחר ה' מכל שבטיכם' 
הרצונות של כל שבטיכם שהם שואלים ומבקשים על בניין 
בית המקדש כמו שנאמר 'שאלו שלום ירושלים' וזהו 
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כנו תדרשו ובאת שמה', כאשר ישכנו וידרשו שנאמר 'לש
  10אז ובאת שמה'. -

מה שכתוב פה הוא ש'המקום אשר יבחר ה' מכל שבטיכם' 
לא יוכל  -הוא שהמקום אשר אותו יבחר ה' ועל אף שהוא ידוע 

להיות אלא רק כאשר יבחר ה' את כל תפילותינו ונהיה ראויים 
ע מאות שנה באמת ורוצים להביא את כל תפילותינו לכך. ארב

יהושע,  -עברו מאז עברנו את הירדן ועד שנבנה המקדש 
האם אף אחד מהם לא רצה  -הזקנים, השופטים ועד דוד 

שיבנה המקדש? האם הם לא רצו לקיים את כל המצוות 
  הייחודיות שמתקיימות רק במקדש? 

אך הענין הוא כי העת ההיא עדיין לא מלאו התפילות 
והרצונות של בני ישראל להיותם ראוים לבנין הבית, וזהו 

לא נולד  [שימלאו התפילות והרצונות מאיתנו]שעד זמן ההוא 
  משיח צדקנו. 

'מקום -רק כאשר נמלאו הרצונות הפך 'המקום אשר יבחר' ל
  !אשר יבחר מכל שבטיכם'

  בשעריך ירושלים עומדות היו רגלינו
'כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים' הכוונה היא שביתי אכן 
יהיה ביתי רק כאשר התפילות של כל ישראל הנפוצים בכל 
העמים יעלו וזה מה שהם ירצו. כאשר באמת באמת כל 

  הרצונות יהיו מכוונים לשם.

המקום ההוא, הידוע, יופיע רק כאשר יבחר  -משה רבנו אומר 
וחותיכם, מכל רצונותיכם, מכל שבטיכם 'לשכנו ה' מכל כ

  . אז מיד 'ובאת שמה' -תדרשו' 

   -איך אומר דוד המלך בתהילים 

י... ים ִל֑ ֹאְמִר֣ י ּבְ ַ֭מְחּתִ ֖ית ה֣  ׂשָ ךְ  'ּבֵ ינוּ  .ֵנֵלֽ ְמדֹות ָה֣יּו ַרְגֵל֑  ֹע֭
לָֽ ִ ִיְך ְירּוׁשָ ָעַר֗ ׁשְ   11.םּבִ֝

באמת כל  'שמחתי' כי אם -ומסביר ר' שלמה ראדומסקר 
'בית ה' נלך', אזי מיד יהיה -הרצונות של כל העם יהיו מכוונים ל

  'עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים'!

  והשב העבודה לדביר ביתך
ונמשיך בעוד תורה מתוקה מתפילה שאנחנו אומרים שלש 

   -פעמים ביום ולעיתים לא שמים לב לעומק שיש בה 

רָ הל-ְרֵצה ה' א ָך ִיׂשְ ֵעהינו ְבַעּמְ ָתם ׁשְ ב  ,ֵאל ְוִלְתִפּלָ ְוָהׁשֵ
ָתם ְמֵהָרה ְבַאֲהָבה  ָרֵאל ּוְתִפּלָ י ִיׂשְ ֵ יֶתָך, ְוִאׁשּ ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ

ָרצֹון ל ּבְ ַקּבֵ ךָ  ,ּתְ ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ִהי ְלָרצֹון ּתָ   12.ּוּתְ

 .252-251תפארת שלמה, עמ'  10
  ב'.-תהילים קכ"ב, א' 11
  מתוך ברכת העבודה, תפילת העמידה. 12
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בפשט אנחנו מבינים את המילים 'והשב העבודה לדביר ביתך' 
ב"ה שיחזיר את הקרבנות לבית המקדש, אבל בואו כבקשה לק

   -נראה את תורתו של ה'תפארת שלמה' 

ולהבין על דרך משל אם אביו יושב בתפיסה בכבלי ברזל, 
הלא  -ובא בנו אליו ומבקש ממנו שיתן לו כסף וזהב שלו 

בוודאי יכעוס עליו אביו למה אינו משתדל עבורו להוציא 
   ממסגר אסיר.

אל בית  שמח כל כך לראות את בנו בא אליותחילה , שהאבא
'אתה לא חושב  -בוכה על התנהגותו של הבן  ,האסורים

שקודם כל ראוי שתנסה לעשות הכל כדי שאני אצא מהכלא 
  '.הזה?

וכן נמי בגלות צריך להיות עיקר מגמתו על צער גלות 
השכינה, ולזה ננעלו שערי התפילה כאשר אם אדם אינו 

השכינה כנ"ל. וזה שנאמר 'השב את  מתפלל על צער גלות 
שיהיו כל תפילותינו שאנו  -העבודה לדביר ביתך' 

מתפללים לצורך עצמנו, תשיבם שיהיו אמרינו כאילו 
כאילו היה הדיבור לצורך  -נאמרים לדביר ביתך, ר"ל 

  13ביתך.

נכון שיהודים מתפללים הרבה לאורך כל שנות הגלות, אכן 
כסף, כמה דברים אחרים אבל לרוב זה על כמה חסר להם 

למה אנחנו לא מתפללים ומכוונים שאבא כבר  -חסרים להם 
יצא מבית הסוהר? שביתי כבר יבנה? ששכינה תצא מהגלות? 

על פרנסה,  - ואם ככה היו מתפללים אז כל התפילות כולנה -
  !ממילא אף הן היו מתמלאות -על בריאות, על הבנים וכיו"ב 

  המקום אשר יבחר ה'
שנראה  -ה שלנו במילים 'והשב העבודה לדביר ביתך' זו הבקש

איך כל מה שאנחנו מתפללים על צרכינו זה רק בטעות, ובאמת 
בלבד. גרום לנו שהעבודה שלנו  'דביר ביתך'התפילות הן עבור 

 - ואפילו לא על בריאות , לא על הצלחהתהיה לא על פרנסה
  ממילא.כבר יתקיים  השאר כלאלא רק על דביר ביתך, ואז 

רק כאשר הוא יבחר מכל התפילות  -המקום אשר יבחר ה' 
  'ובאת שמה'.  -שלנו והן תימצאנה כולן ראויות, רק אז 

ביתי בית '-שנזכה שעבודתנו תושב כבר רק לדביר ביתך, ו
  מכל תפילותינו שבכל העמים ולכל העמים, אמן. 'תפילה יקרא

  

                                                           
 תפארת שלמה, שם. 13
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לסעודה שלישית - אין הקב"ה מרחם אלא על הרחמנים

  לא היתה ולא עתידה להיות
 -הפעם נעסוק בהלכה אחת, מצווה מהקשות ביותר שבתורה 

קשות שבנפש, ונראה כיצד גם מהמצווה הקשה הזו מלמדת 
אותנו התורה את הסוד של 'הטוב והישר'. המדובר הוא 

   -במצוות עיר הנידחת 

י ֽ ֩ר ה֨  ּכִ יָך ֲאׁשֶ ת ָעֶר֗ ַאַח֣ ע ּבְ ַמ֞ ֖ם  'ִתׁשְ ֶ֥בת ׁשָ יָך ֹנתֵ֥ן ְלָך֛ ָלׁשֶ ֱאֹלֶה֜
רלֵ  י. אֹמֽ ֵנֽ ֤ים ּבְ ְצ֞אּו ֲאָנׁשִ ֽ יחּו ֶאת יָ ֛ ּדִ ָך ַוּיַ ְרּבֶ֔ ַעל֙ ִמּקִ ֵב֥י  ְבִלּיַ֨ ֽיׁשְ

א ֥ר ֹלֽ ים ֲאׁשֶ ה ֱאלִֹה֥ים ֲאֵחִר֖ ַעְבָד֛ ה ְוַנֽ ְלָכ֗ ר ֵנֽ ם ֵלאֹמ֑   14.ְיַדְעּתֶֽם ִעיָר֖
ואכן לאחר דרישה וחקירה מעמיקות מתגלה כי עיר שלמה 

   -במקרה זה יהיה קשה הודחה לעבוד עבודה זרה. הדין 

ה ֶאת ה ַתּכֶ֗ יר ַהִה֖וא ְלִפי ַהּכֵ֣ י ָהִע֥ ֵב֛ ם ֹאתָּ֧ה ְוֶאת ֽיׁשְ ֲחֵר֨ ֶרב ַהֽ  ָח֑
ל ר ּכָ ּה ְוֶאת ֲאׁשֶ ֛ ֶהְמּתָּ֖ה ְלִפי ּבָ ֶרב ּבְ ל ְוֶאת. ָחֽ ץ  ּכָ ְקּבֹ֘ ּה ּתִ ָלָל֗ ׁשְ
ׁש ֶאת ֶאל ַֽרְפּתָ֣ ָבֵא֗ יר ְוֶאת ּתֹוְך ְרֹחָבּה֒ ְוׂשָ ל ָהִע֤ יל  ּכָ ִל֔ ָלָלּה֙ ּכָ ׁשְ
ה ֽעֹוד 'ה֖ -לַֽ  ֶנ֖ א ִתּבָ ם ֹל֥ ְיָת֙ה ּתֵ֣ל עֹוָל֔   15.ֱאֹלֶה֑יָך ְוָהֽ

התורה מצווה כי אסור יהיה ליהנות משום דבר שקשור לעיר 
ה'. זו מצווה כל -הכל הופך להיות תל עולם, חרם, קודש ל -הזו 

   -כך קשה עד שחז"ל אומרים עליה בגמרא 

 -? ולמה נכתבה ,א עתידה להיותעיר הנדחת לא היתה ול
  16.דרוש וקבל שכר

כי לא נמצא מקרה כזה. לא  -לשווא נחפש לאורך ההיסטוריה 
הייתה ולא נבראה עיר שכזו מעולם, והיא נכתבה רק כדי 

מה יכול לקרות בהשפעה על עיר  -שנלמד את עוצמת החטא 
שלמה, ובעצם הלימוד יופיע השכר כאילו חלילה אם זה שהיה 

  צריך להתקיים כבר התקיים. 

  ורחמך' -'רחמים 
הזו של עיר הנידחת מסיימת התורה במשפט  את הפרשה

   -הבא 

א ְדָך֛ ְמ֖אּוָמה ִמן ְוֹלֽ ֽ יָ ק ּבְ ֧ ּוב ה֜  ִיְדּבַ ַע֩ן ָיׁש֨ ֶרם ְלַמ֩ ֹו  'ַהֵח֑ ֲח֣רֹון ַאּפ֗ ֵמֽ
ַתן ֲאֹבתֶֽיךָ  ְוָנֽ ֖ע ַלֽ ּבַ ֥ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ֽ ָך ּכַ ַחְמָך֣ ְוִהְרּבֶ֔ ֲחִמי֙ם ְוִרֽ   17.ְלָך֤ ַרֽ

טוב  -אחרי שצריך, באופן תיאורטי כאמור, להכות עיר שלמה 
'והרבך', אבל עדיין צריך להבין  -לקבל ברכה להתרבות מחדש 

מה פירוש 'ונתן לך רחמים ורחמך'. בעצם יש כאן שתי נקודות 
'ונתן...  –האחת היא הכפילות שבביטוי  -שמצריכות הבנה 

ם כאן, במקום רחמים ורחמך', והשניה היא עצם נתינת הרחמי
  הזה.

                                                           
 י"ד.-דברים י"ג, י"ג 14
 י"ז.-שם ט"ז 15
 בבלי, סנהדרין ע"א. 16
 שם, י"ח.דברים  17

רבים מהמפרשים עסקו בהבנת הענין ואנו נתמקד הפעם 
   - 18 בפירושו המופלא של האור החיים הק'

וה על יוכוונת מאמר זה כאן לפי שצ. ונתן לך רחמים ורחמך
 -דחת שיהרגו כל העיר לפי חרב ואפילו בהמתם יעיר הנ

  .מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב האדם

מסתבר שגם דבר ה' יכול להוליד בטבע האדם  -זה לא יאמן 
כי זהו טבע האדם. במיוחד כאשר לא  -את מידת האכזריות 

מדובר כאן על שלוחי בית דין שנאמר עליהם שאם היו הורגים 
אחת לשבעים שנה היו נקראים קטלנים, אלא על עיר שלמה 

  'הכה תכה'.   -שנכנסת לפאניקה ולמציאות של השמדה 

  המלך כת הרוצחים בשם
  כמו שספרו לנו הישמעאלים כת הרוצחים במאמר המלךו

מסתבר שגם בתקופתו של האור החיים הק' היו 
'דאע"שניקים' כאלו, שתפקידם היה להרוג בשם המלכות. 

'כת הרוצחים במאמר המלך' לא הוגבלה לאורך -האמת היא, ש
ההיסטוריה דווקא לארצות האסלאם. כולנו זוכרים את אותם 

, ותמיד שאלנו את 19שליטי המדינות ב'יבשת הנאורה'שלוחי 
הכיצד יכול האדם להיות כל כך אכזרי? אותו אחד  -עצמנו 

שהיה לפני רגע שיא התרבות, זה ששמע מוזיקה קלאסית 
והלך ללטף ולנשק לילדיו? איך זה יכול להיות? נראה את עדותו 

   -של האור החיים 

ונכרתה מהם כי יש להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם 
  .שורש הרחמים והיו לאכזר

זו עדות מכלי ראשון! אותם רוצחים בדבר המלך נכנסים 
באותה שעה למין אקסטזה שכזו, אמוק, ואין להם שום רחמים 

  וממש לא משנה מי יעמוד לידם.

  אכזריות לשם שמים או פריקת עצבים?
לזה , דחתיוהבחינה עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנ

חה שיתן להם ה' רחמים הגם שהטבע יוליד אמר להם הבט
בהם האכזריות מקור הרחמים ישפיע בהם כח הרחמים 

  מחדש לבטל כח האכזריות שנולד בהם מכח המעשה. 

  -'ה' ירחם'  -ברכת הרחמים כאן איננה איזו ברכה כללית כזו 
אלא זו ברכה ספציפית, הבטחה מפורשת, כדי שמי שנחשף 

בעצמו בעונש שהושת על אנשי  וראה או אפילו אולי השתתף
עיר הנידחת לא יושפע ממנו ולא תתפתח בו מידת האכזריות 

  -אלא רק מידת הרחמים. ומה עם הכפילות ששאלנו עליה?  -

  פירוש 'אור החיים' עה"ת, שם. 18
  הנאציים ועוזריהם -הרב מתכוון כאן בעיקר למרצחים הגרמניים 19

  בתקופת השואה הנוראה, אך גם לכל מסעי הצלב והפוגרומים שהיו      
  מנת חלקה של יהדות אירופה לאורך הדורות.     
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העיר בזה שכל זמן שהאדם הוא בגדר טבע  'ורחמך' ואומרו
  .אכזרי כמו כן יתנהג ה' עמו שאין ה' מרחם אלא לרחמן

ר כי זו ההלכה, כי זו עיר הנידחת אותו אחד היה צריך להתאכז
אמנם היא לא הייתה ולא עתידה להיות אבל זו תורה, תורה  -

והתורה באה ומלמדת אותנו כאן שיש  -של 'דרוש וקבל שכר' 
רגעים שבהם אנו נדרשים להפעיל את מידת האכזריות שבנו. 

בואו נחשוב על החיים שלנו, על  -לא רק בנוגע לעיר הנידחת 
לפעמים יש מקום להפעיל מידה  -ים למשל חינוך הילד

'לא ידבק -שנראית כמעין אכזריות. תנאי היסוד של זה הוא ש
'ידידי, האם אתה פורק כאן גם את  -בידך מאומה מן החרם' 

עצביך, האם אתה נהנה מן החרם, מן השלל, או שזה הכל 
ה'? וגם אם תשובתך היא שהכל נעשה לשם ה', הכל -באמת ל

עדיין זועקת הזעקה הפנימית שהעיד עליה  -לשם שמיים 
האור החיים הק' בשם הימ"ש רוצחי המלך שנשרשת בהם 

אז מה עושים עם  -הבחינה הזו ונכרתת מהם מידת הרחמים 
או אז יטע בך הקב"ה את מידת הרחמים ואז גם הוא  -זה? 

גם  -ירחם עליך, כי אין הקב"ה מרחם על מי שיש בו אכזריות 
  ם. אילו דברים מדהימים!אם היא לשם שמיי

  

                                                           
 בבלי, פסחים, קי"ג: 20
 תקס"ב, ד"ה 'ונתן'.חתם סופר, דברים, פר' ראה,  21

  האיזון שבחיים -'עדינו העצני' 
  -יש כאן שיעור עצום נוסף. חז"ל בגמרא אומרים  -ולסיום 

תנו רבנן שלשה חייהן אינם חיים הרחמנין והרתחנין ואניני 
  20.הדעת

אין הכוונה שאסור לרחם ואף לא  - 21אומר החתם סופר
אותנו את שאנינות דעת היא רעה, אלא שהתורה מלמדת 

האיזון. התורה מלמדת אותנו שמי שרק מרחם וכל כולו רק 
מד של אכזריות על ימציאות של רחמים, בלי שיש בו שום מ

   -חייו אינם חיים. על דוד המלך אמרו חז"ל  -הרע 

כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה 
  22.שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ

. ואולי זה מה שבאה כאן 23'עדינו העצני'ולכן הוא מכונה 
כשאתה מחויב להשתמש במידת  -התורה ללמד אותנו 

אם זה נעשה כל כולו משום מצוות  -הרתיחה, לרתוח על הרוע 
הרי שהאיזון  -ה' ואין בזה בדל של עצמיות, של 'פריקת עצבים' 

שהקב"ה ידאג לכך שיתרחש בך הוא אשר יאפשר לחייך 
  לך חיים ורחמך'.  להיות חיים. 'ונתן

   

 מועד קטן ט"ז: 22
 שמואל ב', כ"ג, ח'. 23
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לסעודת מלווה מלכה - היכם'ל-ה' א-בנים אתם ל'

  ?כותרת או סיכום
ם לַֽ  ים ַאּתֶ֔ ִנ֣ ֵהיֶכ֑ם 'ה֖ -ּבָ    24...ֱאֹלֽ

  -משמש ככותרת לציווי הבא המשפט הזה 

א ְד֗דוּ ְולֹֽ א ִתְתּגֹֽ ת ֹל֣ יֵניֶכ֖ם ָלֵמֽ ֥ין ֵעֽ ה ּבֵ ֧ימוּ ָקְרָח֛ ם ָקדֹוׁש֙ . ָתׂשִ י ַע֤ ֣ ּכִ
ה לַֽ  ר ה֗  'ה֖ -ַאּתָ֔ ַח֣ ה ִמּכֹל֙  'ֱאֹלֶה֑יָך ּוְבָך֞ ּבָ ם ְסֻגּלָ֔ ִלְה֥יֹות לֹו֙ ְלַע֣

֖ר ַעל ים ֲאׁשֶ ַעּמִ֔ ה ָהֽ ֲאָדָמֽ י ָהֽ ֵנ֥   25.ּפְ

מה מוסיפה הכותרת הזו למצווה עצמה? הרי  -ך להבין וצרי
הפסוק אומר במפורש בהמשכו שהסיבה שלא להתגודד ולא 

ה' אלהיך -'כי עם קדוש אתה ל -לשים קרחה בין העיניים היא 
ובך בחר ה' להיות לו לעם מכל העמים'! יש כאן תיאור סיבה, 

  ה' אלהיכם'?-ומה מוסיפות המילים 'בנים אתם ל

א שכדי להבין את המשפט הזה צריך לראות אותו לא האמת הי
רק ככותרת למה שאחריו אלא אף כמשפט סיכום לפרשה 

פרשת עיר הנדחת, אולי הפרשה הקשה  -שהייתה לפניו 
, שהיא לא 26ביותר שיש בתורה כפי שכבר אמרנו בשיעור קודם

  -הייתה ולא עתידה להיות, ועונשה הוא 

ה ֶאת ה ַתּכֶ֗ י ַהּכֵ֣ ֵב֛ יר ַהִה֖וא ְלִפי ֽיׁשְ ם ֹאתָּ֧ה ְוֶאת ָהִע֥ ֲחֵר֨ ֶרב ַהֽ  ָח֑
ל ר ּכָ ּה ְוֶאת ֲאׁשֶ ֛ ֶהְמּתָּ֖ה ְלִפי ּבָ ֶרב ּבְ ל ְוֶאת. ָחֽ ְקּבֹ֘  ּכָ ּה ּתִ ָלָל֗ ץ ׁשְ
ׁש ֶאת ֶאל ַֽרְפּתָ֣ ָבֵא֗ יר ְוֶאת ּתֹוְך ְרֹחָבּה֒ ְוׂשָ ל ָהִע֤ יל  ּכָ ִל֔ ָלָלּה֙ ּכָ ׁשְ
ה 'ה֖ -לַֽ  ֶנ֖ א ִתּבָ ם ֹל֥ ְיָת֙ה ּתֵ֣ל עֹוָל֔   27.ֽעֹוד  ֱאֹלֶה֑יָך ְוָהֽ

  'בין כך ובין כך קרויים בנים'
אבל מיד  -ללא רחמים, זהו העונש הכי נורא שיש!  -הכה תכה 

ה' אלהיכם', ואומר על -'בנים אתם ל -לאחר מכן בא המשפט 
   -כך ר' מאיר בגמרא 

בנים  )ב"ירמיהו ד, כ( שנאמר בין כך ובין כך אתם קרוים בנים
 בנים לא אמון בם ואומר )דברים לב, כ( סכלים המה ואומר

 )הושע ב, א( זרע מרעים בנים משחיתים ואומר )ישעיהו א, ד(
והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני 

בנים משחיתים הוא דמיקרו בני מעלייא  י תאמרוכ.... אל חי
לא מיקרו ת"ש ואומר והיה במקום אשר יאמר להם לא 

  28.עמי אתם יאמר להם בני אל חי
ם לך בנים, נפסקו ישבין כך ובין כך קרוידבריו אלו של רבי מאיר 

פיוט בכמה מקומות להלכה, והם אף מופיעים בין היתר ב
בני אשכנז בסדר כל נוסחאות על ידי  סליחה נפלא שנאמר

  -הסליחות 

ושע צריכים. וישראל עמך תחינה עורכים. שהם מצרים ולה
צריהם עליהם עול מאריכים. כל זאת הגעתם ושמך 

  ....מברכים

מעפר דל ואביון מאשפה. כנסתך אל תתן לכלה מקים 
ולחרפה. אם בפיקודיך מתעצלת ומרפה. על כל פשעיה 

  :חיבתך תהא מחפה
יתירה חיבתם לפניך אדוני האדונים. בין כך ובין כך קרואים 
לך בנים. רחמיך יקדמונו אלהי העליונים ותחתונים. טרם 

  29ם....ישטפונו המים הזידוני
  'בֵני אל חי'

'בנים אתם  -כל התורה כולה צפונה בשורות המופלאות הללו 
ה' אלהיכם' הוא הסיכום לפרשת עיר הנדחת. גם אם נראה -ל

ה' אז כיון -שהמים הזידונים שוטפים הכל, כיון שבנים אתם ל
 -שאביהם של אותם בנים הוא אינסוף, והבן נמשך מן האב 

כי מה  -דדו' 'לא תתגו -הרי שגם הבן הוא אינסוף בעצמו, ולכן 
לכם להתגודד ולשרוט שריטות בנפש על המוות? הרי אתם 

כלים  -כמו כל חומר אחר בעולם  -סוף! עמים אחרים -אין
ה' והוא חי וקיים הרי שגם אנו -ובלים, אבל מכיון שאנו בנים ל

 -אל לנו להיבהל  -חיים וקיימים. וגם אם זה לא נראה בנגלה 
בנגלה. צאו וראו כמה  שהרי גם האלוקות לא תמיד נראית

'אין אלוקות', אז גם לכפור  -כופרים יש בועלם שטוענים 
'כלה וחרפה אם  -באלוקותו של יהודי, שאולי נראה כמו 

ה' -גם זה כפירה. 'בנים אתם ל -בפיקודיך מתעצלת ומרפה' 
  אלהיכם'. 

  'לבלתי ידח ממנו נדח'! -עיר הנדחת? 
כשהכל כבר נראה כשאנו באים לסכם את פרשת עיר הנדחת, 

  -לנו נדח, בא הנביא ואומר 

ח ֽ ּנּו ִנּדָ ֖ ח ִמּמֶ ֥   30.ְלִבְלּתִ֛י ִיּדַ

לנו לא רק כסיכום לציווי הקשר אלא ואותו פסוק בא ומשמש 
כאשר המת שוכב לפניך  ,גם כהקדמה לאיסור ההתגודדות

להיכם'.-ה' א-'בנים אתם ל כי - ונדמה לך שהכל נגמר

                                                           
 דברים י"ד, א'. 24
  ב'.-שם, א' 25
  להרחבה עי' בשיחה 'אין הקב"ה מרחם אלא על הרחמנים', 'שלישי'  26

 של פר' ראה תשע"ז.     
 י"ז.-שם י"ג, ט"ז 27

 קידושין ל"ו. 28
  נתחבר ע"י הריב"ם, ר' יצחק ב"ר מאיר, מבעלי סליחות ליום ג',  29

  התוספות, נכדו של רש"י ואחיהם של רבנו תם והרשב"ם.     
  שמואל ב', י"ד, י"א. 30
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