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  שליט"א מרדכי אלוןהרב 
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

לסעודה ראשונה -  רצף פרשיות מלחמת הרשות
פרשתנו עמוסה במצוות למכביר ולפני שניכנס לתוכנה 

נבקש להבין את מיקומו התמוה של הענין הפותח ולמצוותיה 
אנחנו מנסים להבין את סמיכותן של  פעמים רבותאותה. 

  התמיהה גדולה במיוחד.  -הפרשיות, אולם כמדומני שהפעם 

  סמיכות תמוהה

את פרשת שופטים חתמה פרשת עגלה ערופה ששלוש 
הפרשיות שקדמו לכך היו בענין מלחמה. הביטוי  'כי תצא 
למלחמה' איננו מופיע לראשונה בפתיחת פרשתנו, פרשת 
'כי תצא', כי אם כבר בפרשת שופטים, בשלש הפרשיות 
שעסקו בדיני היציאה למלחמת הרשות. שם, השוטרים 

   -למלחמה ומי לא ים מי יוצא והכהן משוח המלחמה מכריז

י ִית ִמֽ ה ַבֽ ָנ֤ ר ּבָ יׁש ֲאׁשֶ֨ ב ְלֵבי֑תֹו  ָהִא֞ ְך ְוָיׁשֹ֣ א ֲחָנ֔כֹו ֵיֵל֖ ָחָדׁש֙ ְוֹל֣
ן י ּפֶ ּנּו. ּוִמֽ ר ַיְחְנֶכֽ ה ְוִא֥יׁש ַאֵח֖ ְלָחָמ֔ ּמִ ר ָימּות֙ ּבַ יׁש ֲאׁשֶ ע  ָהִא֞ ָנַט֥

ב ְלֵבית֑  ְך ְוָיׁשֹ֣ ֔לֹו ֵיֵל֖ א ִחּלְ ֶר֙ם ְוֹל֣ ֙ ןּכֶ ה ְוִא֥יׁש  ֹו ּפֶ ְלָחָמ֔ ּמִ ָימּות֙ ּבַ
י ּנּו. ּוִמֽ ֶלֽ ר ְיַחּלְ ר ַאֵח֖ יׁש ֲאׁשֶ ְך  ָהִא֞ ּה ֵיֵל֖ א ְלָקָח֔ ֙ה ְולֹ֣ ָ ׂש ִאׁשּ ֵאַר֤

ן ב ְלֵבי֑תֹו ּפֶ ה. ְוָיׁשֹ֣ ּנָ ֶחֽ ר ִיּקָ ה ְוִא֥יׁש ַאֵח֖ ְלָחָמ֔ ּמִ   1ָימּות֙ ּבַ

  -לאחר מכן 

י ֽ ב ֶאל ּכִ ם  ִתְקַר֣ ֵח֖ יר ְלִהּלָ ֽלֹוםִע֔ יָה ְלׁשָ אָת ֵאֶל֖ יָה ְוָקָר֥   2.ָעֶל֑
  -ולבסוף 

י ֽ יָה ְלת ָת֣צּור ֶאל ּכִ ם ָעֶל֣ ֵח֧ ִהּלָ ים ְלֽ ֜ ים ַרּבִ אִׇעי֩ר ָיִמ֨ ּה ֹלֽ  ְפׂשָ֗
ית ֶאת ִח֤ א  ַתׁשְ ל ְואֹ֖תֹו לֹ֣ ּנּו ֹתאֵכ֔ ֣ י ִמּמֶ ן ּכִ֚ ְרֶז֔ ַח ָעָלי֙ו ּגַ ֵעָצּה֙ ִלְנּדֹ֤

ץ  ָאָד֙ם ֵע֣ י ָהֽ ֤ ת ּכִ הִתְכֹר֑ ֶד֔ ָ   3... ַהׂשּ

לכאורה, באופן טבעי הפרשה הצמודה לפרשיות המלחמה 
   -צריכה הייתה להיות תחילתה של פרשתנו 

י ֽ ְלָחָמ֖ה ַעל ּכִ א ַלּמִ ְיֶב֑יָך ּוְנָת֞נֹו ה֧  ֵתֵצ֥ ִב֥יָת  'ֹאֽ ָך ְוׁשָ ָיֶד֖ יָך ּבְ ֱאֹלֶה֛
ְבֽיוֹ  ת ְיַפת. ׁשִ ה ֵאׁ֖שֶ ְבָי֔ ִ ׁשּ יָת֙ ּבַ ַאר ְוָרִא֨   4...ּתֹ֑

                                                           
  ז'.-דברים כ', ה' 1
  שם י'. 2
 שם י"ט 3
  י"א.-שם כ"א, י' 4

   -וכפי שרש"י אומר מיד 

  .במלחמת הרשות הכתוב מדבר

אין שום הגיון למיקומה של פרשת עגלה ערופה באמצע רצף 
הפרשיות של היציאה למלחמה הרשות! החלל שנמצא 

לא נודע מי היכהו, הוא לא קשור למלחמה. גם  -באדמה 
זה ממש 'תקוע' באמצע ההרחבה בדיני  -הזקנים והכהנים 

  ודות זו לזו.מלחמת הרשות הצמ

  ניצול ציני של המלחמה

במקום במילים שלנו, נצטט את דברי בעל הטורים בתחילת 
   -הפרשה 

הקדים  ?למה כתיב פרשת עגלה ערופה בין שתי מלחמות
אהרוג כי עת מלחמה הוא 'לה מלחמה שאל יאמר השונא 

   'ויאמרו האויבים הרגוהו במלחמה
אדם מן יש כאן מישהו שמנצל את המצב המלחמתי. 

'קופץ טרמפ' על המצב, -השוליים של השוליים של החברה ש
ורוצח את שונאו מתמול שלשום. 'אכן דעו לכם', אומרת 
התורה, 'כי בשעת מלחמה יש ערעורים מוסריים ויש אנשים 

  -שמסוגלים לנצל את זה' אבל 

לומר תבער דם הנקי להרוג  ,וכתיב מלחמה אחריה
  ...חואח"כ תלך במלחמה ותנצ ,הרוצח

  רק אחר כך תוכל ללכת למלחמה ולנצח. 

  מוסריות -התנאי לנצחון 

אם לא תבער דם הנקי, אם לא תתברר את המוסריות שלך, 
אין לך שום  -אם יש עדיין חלל באדמה ולא נודע מי הכהו 

סיכוי לנצח במלחמה מול אויביך. למלחמה על אויביך אתה 
צריך  צריך לבוא עם התשתית המוסרית שלך. אותה אתה

ללמוד, אליה לחנך ואותה לאכוף. אם לא תוודא שהמלחמה 
יהיה מי  -איננה משחררת את האווירה לרציחות, ביזות וכיו"ב 

שיפיל חלל באדמה ויגמור את חשבונותיו תחת כותרת 
  המלחמה הכללית.

  חתשע"כי תצא פרשת  
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ומן הצד השני דע לך כי התורה הפסיקה את פרשת המלחמה 
בירור המוסרי שלך, באמצעה כי צריך לצאת למלחמה אחרי ה

שלא נותר חלל באדמה שזקני בית הדין לא יצאו ואמרו 'ידינו 
לא שפכו את הדם'. התמונה שצריכה להיחקק בלב יוצאי 
המלחמה היא זקני בית הדין הגדול ההולכים ומודדים מגופו 

בלמדוד  -של ההרוג אל העיר הקרובה. בזה הם עוסקים 
  מרחק מישהו שאף אחד לא יודע מי הוא.

  אחריות רוחנית על כל יהודי

החלל אינו רק מי  -ברמה הרוחנית צריך להבין את זה לעומק 
שנהרג פיזית אלא הוא אותו אדם שנפל בשדה, 'נפל בין 
הכיסאות', הוא לא בעיר כי אין לו איפה להיות שם. הוא ניתק 

והוא נופל בשדה.  -חלל  - את עצמו מהכלל, הוא חולין לגמרי 
עליו אחריות כי גם מ'בית ספרנו' הוא כבר אף אחד לא לוקח 

נזרק.  אם לא יצאו הזקנים והשופטים והכהנים ויגידו 'ידינו לא 
שפכו' ויבררו את האחריות שלנו, אם לא תכתב הפרשה הזו 

   -המסתיימת במילים 

י... י ה ּכִ ֵעיֵנ֥ ֖ר ּבְ ׁשָ ֥ה ַהּיָ   5'.תֲַֽעׂשֶ

  אזי אל תצפה להצליח אל מול האויב החיצוני.

'כי תצא למלחמה' הוא הפסק בין גברא לגברא כדי שנתרומם 
בעולם הפנימי שלנו ונהיה מובטחים לנצח את האויבים שלנו, 
מבחוץ ומבפנים, כי אנחנו עשינו הישר בעיני ה'. רק לאחר 

  כנס  לפרשת 'כי תצא'.יסמיכות זו אפשר להתחיל ולה

  

   

                                                           
 שם, כ' ט'. 5
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לסעודה שניה - אחים תאומים
  סמיכות פרשיות

אשת  -קריאת 'ראשון' של הפרשה עסקה בשלשה עניינים 
יפת תואר, אשה אהובה ואשה שנואה פרשת בן סורר מורה. 

   -רש"י כידוע חיבר את הפרשיות הללו ואמר 

הרע,  לא דברה תורה אלא כנגד יצר. ולקחת לך לאשה
שאם אין הקדוש ב"ה מתירה, ישאנה באיסור, אבל אם 

סופו להיות שונאה, שנאמר אחריו כי תהיינן לאיש  ,נשאה
  6.וגו', וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה

  -ומכך יכולים ומגיעים חס וחלילה אף אל תחילת קריאת 'שני' 

ְטא  ְוִכי יׁש ֵח֛ ה ְבִא֗ ֣ ְהיֶ ֽ טיִ ּפַ יָת אֹ֖תֹו ַעל ִמׁשְ ֶות ְוהּוָמ֑ת ְוָתִל֥  ָמ֖
ץ   7.ֵעֽ

אם נהיה עסוקים בדברים אחרים בעולם, סופו של אותו בן 
  שיצא לתרבות רעה ויתחייב במה שיתחייב.

  הקב"ה, אח שלי!
נדמה כי יש כאן דבר נוסף שניתן להעמיק אליו, ולראות ולהבין 

שני', על את סמיכות שלש הפרשיות הפותחות את קריאת '
אף שהן לכאורה שונות זו מזו. הראשונה היא כאמור אדם 
שנתחייב מיתה. אחת לשבעים שנה היו סנהדרין מגיעים 

  -למסקנה שאדם חייב מיתה ואז קיימת שם הלכה קשה 

א ין ִנְבָל֜תֹו ַעל ֹלֽ י ָתִל֨ ֽ ץ ּכִ י ָהֵע֗ ֽ ֹום ַה֔הּוא ּכִ ּי֣ ּנּו֙ ּבַ ֶר֨ ְקּבְ  ָק֤בֹור ּתִ
ת  ֙א ֶאתִקְלַל֥ א ְתַטּמֵ ֑לּוי ְולֹ֤ ֙ר ה֣  ֱאֹלִה֖ים ּתָ ְתָך֔ ֲאׁשֶ יָך  'ַאְדָמ֣ ֱאֹלֶה֔

ה ֲחָלֽ   8.ֹנתֵ֥ן ְלָך֖ ַנֽ

איך ניתן לראות יהודי שחס ושלום נמצא במצב כזה משפיל? 
   -מסביר רש"י 

שאדם עשוי בדמות דיוקנו, וישראל  זלזולו של מלך הוא
  ... הם בניו

א נתקררה דעתו של רש"י עד זה מתחיל במלך, עובר לבנים ול
   -שהוא מביא את המשל הבא 

משל לשני אחים תאומים, שהיו דומין זה לזה, אחד ...
סטיות ונתלה, כל הרואה אותו ינעשה מלך ואחד נתפס לל

  9.אומר המלך תלוי

לפי משל זה, אנחנו והקב"ה אחים, ולא סתם אלא אחים 
י הזה, לראות את היהוד -איזה עומק נפלא  זהים!-תאומים

שעכשיו, ממש באותה שעה, נגמר דינו להריגה כאילו נתכפר 
דינו והוא הוא חוזר להיות אחיו התאום של הקב"ה! זה 

                                                           
 רש"י, דברים כ"א, י"א. 6
 שם כ"א, כ"ב. 7
 שם כ"ג. 8
 רש"י, שם. 9

געוואלד. זה כנראה מה שהביא את האור החיים הק' לראות 
  את סמיכות הפרשיות הבאה; 

עניין שונה  -השניה, עוסקת בהשבת אבדה הפרשיה הבאה, 
בת פסוק אחד שלישית, שיה ואחר לגמרי, ולאחריה פר

   -העוסקת ב 

א ְמּתָ֖  ִתְרֶא֩ה ֶאת ֹלֽ ֶרְך ְוִהְתַעּלַ ֔ ּדֶ ים ּבַ ְפִל֣ יָך ֤אֹו ׁשֹורֹו֙ ֹנֽ ֲח֨מֹור ָאִח֜
וֹ  ים ִעּמֽ ִק֖ ם ּתָ   10.ֵמֶה֑ם ָהֵק֥

אם קשה לו 'הקם תקים עמו',  -אתה צריך לעזור לאחיך 
ללו, ותעזור לו במשא שלו. לכאורה אין קשר בין הפרשיות ה

   - 11אך בואו נראה את דברי האור החיים

  'ישראל צאן קדושים'
אמרנו שישראל נקרא אחיו התאום של הקב"ה, נכון? ת'אמת 

זה לא חוצפה לומר דבר כזה? אני והקב"ה? מה, אנחנו  -
  'אח שלי'? -ב'גולני' שכולם קוראים זה לזה 

בעומק, בתואר הזה קרויים דווקא צדיקי ישראל. הם ֵאחיו של 
הקב"ה. בעצם ישראל הם האחים של הקב"ה במובן של דבר 

קרע אשר  -בין השמיים והארץ  - שמאחה את הקרעים 
  מתאחה כאשר אנחנו דמות דיוקנו של המלך. 

   -עכשיו, לגבי השבת אבדה נאמר בפסוק 

א יךָ  ִתְרֶא֩ה ֶאת ֹלֽ ֹור ָאִח֜ ְמּתָ֖  ֤אֹו ֶאת ׁש֨ ים ְוִהְתַעּלַ ִח֔ יֹו֙ ִנּדָ ׂשֵ
יךָ  יֵב֖ם ְלָאִחֽ ׁשִ ֥ב ּתְ   12.ֵמֶה֑ם ָהׁשֵ

ישראל קרוים 'צאן קדשים'  -אומר 'האור החיים' דבר געוואלד 
של הקב"ה. לכל אחד מאיתנו יש נפש בהמית, שלרוב יותר 
דומיננטית בתוכנו מהפעולות של הנפש האלוקית, והקב"ה 

אתה, היהודי הצדיק, אתה כמו אחיו של הקב"ה, ' –אומר לנו 
אינך יכול לראות את שור אחיך או את שיו נדחים'. 'נידחים' זה 
לאו דווקא פיסית אלא כאלו הרחוקים מהקב"ה, אלו שנדמה 

'אני, יש לי את הקהילה שלי,  -שאין להם תקווה. אין לך להגיד 
מסכן,  –את הישיבה שלי, את החברים שלי. ההוא נפל, נידח 
'השב  -אבל מה זה קשור אלי?!'. חס וחלילה לומר כך 

תשיבם לאחיך', כאשר אחיך הוא הקב"ה ואתה צריך להשיב 
  אותו אל אחיך!

למה הכפילות 'השב תשיבם'? היה ניתן  -שואל 'האור החיים' 
'השב' בלבד. אלא, מסביר רבנו האור החיים, על -להסתפק ב

'השב', אפילו משהו -כל יהודי לעשות את ההשתדלות שלו ב
קטן, להשיב אותם לדרך הטוב, אפילו להזמין אותו לכוס קפה 

ואז הקב"ה כבר יגרום לכך שזה יהיה  -ולפתח איתו שיחה 
  תשובה מלאה, 'תשיבם לאחיך'.
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 ד'.-אור החיים על התורה, שם, א' 11
 שם א'. 12



 

4  
 

  

  הסתרה שבתוך ההסתרה
   -וכך ממשיך 'האור החיים' ואומר על הפסוק הבא 

יָך ְולֹ֣  ְוִאם יָך ֵאֶל֖ א ָק֥רֹוב ָאִח֛ וֹ ֹל֨   13...א ְיַדְעּת֑

? , שהוא אינו קרוב אלינואיך ניתן לומר כך על הקב"ה -אוי  ויי 
כן יש פעמים שהכל כל כך מוסתר, 'הסתרה שבתוך  -

'לא קרוב אחיך' -ההסתרה', גלות נפשית ואולי אף פיזית כש
'וגם קץ הפלאות נסתם', והסתימה הזו נותנת תחושת של 

פשר לדבר עם הצאן של הקב"ה, 'אין שום סיכוי', אי א -ייאוש 
עם השור או עם השה, על שום דבר, כבר אין שום כלים, אף 

  -על פי כן 

ֲאַסְפּתֹו֙ ֶאל ... יָך֙ ֹא֔תֹו  ַוֽ ׁש ָאִח֨ ֹר֤ ד ּדְ ָך֗ ַע֣ ה ִעּמְ ֣ ָך ְוָהיָ יֶת֔ ֹוְך ּבֵ ּת֣
ֹֽב֖תֹו ֽלוֹ  ֲהׁשֵ   14.ַוֽ

תביא אותו אל ביתך, אל בית המדרש, או אפילו סתם שיהיה 
 ' עד שיום יבוא  אז הוא יהיה 'עד דרוש אחיך אותו',ו -'ִעמ
  יבוא וידרוש אותו. -הקב"ה  -ואחיך 

  'הקם תקים'
ְמָלתוֹ֒  ֘ה ְלׂשִ ן ּתֲַֽעׂשֶ ֲחֹמ֗רֹו ְוֵכ֣ ֣ה ַלֽ ן ּתֲַֽעׂשֶ ה ְלָכל ְוֵכ֧ ן ּתֲַֽעׂשֶ֘  ְוֵכ֨

ר יָך ֲאׁשֶ ת ָאִח֛ א תוּ  ֲאֵבַד֥ ּנּו ּוְמָצאתָּ֑ה לֹ֥ ֖ ַכ֖ל ּתֹאַב֥ד ִמּמֶ
ם ֽ   15.ְלִהְתַעּלֵ

אז עדיין מילה גם לפעמים זה קורה גם לחומריות של האדם ו
יכולים לעזור  -'מה שלומך? איך אפשר לעזור?'  - קטנה 

זה יכול לקרות למידות, לשמלה, לרוחניות ולעשות פלאים, 
והפסוק הבא . מדהים! גם אז 'לא תוכל להתעלם'. -של האדם 

   -אפילו עוד יותר מדהים 

א ְמּתָ֖  ִתְרֶא֩ה ֶאת ֹלֽ ֶרְך ְוִהְתַעּלַ ֔ ּדֶ ים ּבַ ְפִל֣ יָך ֤אֹו ׁשֹורֹו֙ ֹנֽ ֲח֨מֹור ָאִח֜
וֹ  ים ִעּמֽ ִק֖ ם ּתָ   .ֵמֶה֑ם ָהֵק֥

  -וכך אומר האור החיים 

נתכוין בזה שלא יאמר הצדיק שלא נצטוה אלא על איש 
שנידח בעבירות אבל ישנו בהשב אבל אם נפל והרבה 

ה ואבדה תקוה ממנו, לא כן הוא להרשיע הלנופלים תקומ
אלא לא תראהו ותתעלם וצריך להקים עמו, דקדק 

  16.דוקא אם הוא מסייע בדבר שרוצה לשוב עמו לומר

אדם יכול לחשוב בטעות עכשיו, עד עכשיו דיברנו על נידחים. 
מי שהוא נידח, שיש עליו חובת למי צריך לעזור? רק ל ' -לעמו 

עוד אפשר להשיב אותו', ו -שיש עוד במה לאחוז בו  ,השבה
אבל מי שכבר נפל בדרך? אין עוד מה לעשות? אומרת התורה 

והקב"ה יאמר  - עזור גם לו להיטעןהקם תקים עמו', עליך ל -
  . 'הקם תקים'.'אתה לא פטור כי לא אבדה תקווה ממנו'לך 

                                                           
 שם ב'. 13
 שם. 14
 שם ג'. 15
 אור החיים עה"ת, שם, ד'. 16
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לסעודה שלישית - נופל''כי יפל ה
  בטיחות וזהירות

הפסוק הפותח את קריאת שלישי עוסק בשתי מצוות באותו 
ענין, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, והענין הוא כל כך חשוב 

   -בנפשנו, כפשוטו ממש. ענייני בטיחות וזהירות  -

ָך  ֑ ה ְלַגּגֶ ֲעֶק֖ ֥יָת ַמֽ ׁש ְוָעׂשִ ִית ָחָד֔ ֣ י ִתְבֶנ֙ה ּבַ ֤ אּכִ ִמי֙ם  ְוֹלֽ ֤ים ּדָ ָתׂשִ
י ֽ ָך ּכִ ֵביֶת֔ ּנוּ  ּבְ ֽ ל ִמּמֶ ל ַהּנֵֹפ֖   17.ִיּפֹ֥

אם  -ועשית מעקה, ומצוות לא תעשה  -מצוות עשה ראשונה 
לא קיימת את מצוות העשה אתה עובר על 'ולא תשים דמים 

ניתן את  -בביתך'. על הדקדוק הלשוני שבפסוק 'יפול הנופל' 
  הדעת בהמשך.

וות עשיית מעקה איננה רק לגג, אלא שדיבר ויש לדעת כי מצ
הכתוב בהווה ולכן הוא ציין את הגג, אבל המצווה כוללת את 
החיוב לעשות מעקה גם לבריכות, לבורות, למאגרי מים וכו', 

   -כמו שאומר בעל החינוך 

שנבנה קיר סביב הגגות וסביב הבורות והשיחין ודומיהן, 
   18.ל בהם או מהםוכדי שלא תכשל בריה לפ

  הלכות רוצח

החינוך עוד ממשיך ומפרט, בהתאם לדברי הרמב"ם, כי 
המצווה הזו כוללת אף חלקים נוספים שאינם קשורים ישירות 

  -למעקה אלא לזהירות 

רמב''ם הל' רוצח פי''א ( דברים אסרו זכרונם לברכה  והרבה

כדי להשמר מן הנזקים ומן המקרים הרעים, שאין  )הל' ה ז
בו דעה, לסכן בנפשו, ועל כן ראוי ראוי לו לאדם שיש 

שיתן לבו לכל הדברים שאפשר להגיע לו נזק בהם, 
יב מכת מרדות דרבנן, מהן מה שאמרו יוהעובר עליהם ח

שלא יניח אדם פיו על הסילון וישתה, וכן לא ישתה מן 
) חולין י, א( הנהרות והאגמים שמא ישתה עלוקה, ואסרו

הרחש בעל  לין מפני חשש, שלא ישתה מהןומים מג
  .הארס

במיוחד על רקע החופש הגדול  -כמה הדברים הללו חשובים 
והטיולים שלנו ברחבי הארץ, ועל רקע הידיעות על כל אלו 

יהיו הדברים לעילוי  - שקיפחו נפשם במקרים כעין אלו 
  נשמותיהם.

עד כמה הדברים הללו חשובים אפשר גם ללמוד מהמקום בו 
 -במשנה התורה שלו  הרמב"ם עצמו כותב על מצווה זו

בהלכות רוצח ושמירת הנפש! כן, כן. מן הסתם רבים מאתנו 

                                                           
 דברים כ"ב, ח'. 17
 חינוך, מצווה תקמ"ו 18

והנה, זה  -לא היו משערים שדווקא שם ההלכה הזו תופיע 
  כבר אומר הכל! 

  'מכתוב'

'כי  -הזכרנו קודם את הביטוי בו משתמשת התורה בפסוק 
יפול הנופל ממנו', וצריך להבין מדוע התורה מכנה את האדם 

פל', הרי הוא עדיין לא נפל. מדוע לא לומר פשוט יותר בשם 'נו
  'כי יפול האדם ממנו'? -

קצת תמוה בקריאה ראשונה, אך שנראה רש"י מביא פירוש 
   - עמוק מאד 

ואף עפ"כ לא תתגלגל  ראוי זה ליפול. כי יפול הנופל
 מיתתו על ידך, שמגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י

  19.חייב

'מכתוב', היינו, זה כבר כתוב  -הביטוי בערבית אומרים את 
בשמיים ככה. אנחנו אוהבים להשתמש בביטוי הזה ולא פעם 

שלמדו את רש"י שכוונתו  20באופן לא נכון. יש מהמפרשים -
היא שהנופל לא יפול מהגג אלא מעצמו, בלי קשר אליך בעל 

  מעצמו. -הבית. 'יפול הנופל ממנו' 

א ליפול'? ולמה זה אבל השאלה היא מה פירוש 'ראוי הו
מופיע דווקא כאן? הרי אנחנו מאמינים בני מאמינים ויודעים 

אז מה החידוש שזה כותוב דווקא כאן? והאם  -שהכל מושגח 
באמת מה שנגזר בשמיים הוא באמת מוחלט ואין אפשרות 

ברור שתשובה יכולה  -להעביר את רוע הגזרה? חס ושלום 
  לקרוע את כל גזר הדין.

  בעשליטה על הט

בעל החינוך לא מזכיר את רש"י אבל 'בשרשי המצווה' הוא 
   -כותב את הדברים הבאים 

לפי שעם היות השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם 
ויודע כל מעשיהם, וכל אשר יקרה להם טוב או רע 
בגזרתו ובמצותו, לפי זכותן או חיובן. וכענין שאמרו 

אצבעו מלמטה אין אדם נוקף  )חולין ז, ב( זכרונם לברכה
אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, אף על פי כן צריך 
האדם לשמר עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם, כי האל 

  ע...ברא עולמו ובנאו על יסודות עמודי הטב

נכון שהקב"ה יכול להפעיל את הכל למעלה מהטבע. נכון 
שה' הוא האלוקים ומה שאנחנו רואים בטבע הקב"ה יכול 

אבל  21יאמר לחומץ וידלוק', -שאמר לשמן וידלוק לשנות 'ומי 
'מה כבר יש לי  -זה יכול להביא את האדם למחשבה מוטעית 

                                                           
  דברים, שם, רש"י. 19

 בחיי והכלי יקר על אתר 'רלדוגמא  20
 תענית כ"ה. 21
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לעשות? מה הטעם בכלל להשתדלות שלי?', ולכן הוא 
   -ממשיך 

וגזר שתהיה האש שורפת והמים מכבין הלהבה, וכמו כן 
ל אבן גדולה על ראש איש ויב הטבע, שאם תפייח

ל האדם מראש הגג הגבוה ואו אם יפצץ את מחו, ושתר
לארץ שימות, והוא ברוך הוא חנן גופות בני אדם ויפח 

 ...בהם נשמת חיים בעלת דעת, לשמר הגוף מכל פגע
יבה חכמתו יואחר שהאל שעבד גוף האדם לטבע, כי כן ח

שמר מן המקרה, כי היוהו לימר צומצד שהוא בעל ח
לא ישמר  לתו עליו אםוהטבע שהוא מסור בידו יעשה פע

   .ממנו

הסכנה  -על אמונה, על שהכל 'מכתוב' כאלו בדיבורים 
היא שהם יכולים להביא את האדם לגאווה ואגו  הגדולה בהם

ודיבורים של 'סמוך.. סמוך עלי... הכל בסדר...' ולכן ממשיך 
   -החינוך ומדגיש 

יהיו קצת מבני אדם אשר המלך חפץ ביקרם, לרב   אמנם
בדרכיו ברוך הוא, המה החסידים חסידותם ודבקות נפשם 

הגדולים אשר מעולם אנשי השם, כמו האבות הגדולים 
והקדושים והרבה מן הבנים שהיו אחריהם, כמו דניאל 

האל הטבע בידיהם,  רחנניה מישאל ועזריה ודומיהם, שמס
ובתחלתם היה הטבע אדון עליהם, ובסופן לגדל התעלות 

טבע, כאשר שהיו הם אדונים על ה - ך הואונפשם נהפ
 ...ידענו באברהם אבינו שהפילוהו לכבשן האש ולא הזק

ב בני אדם בחטאם לא זכו אל המעלה הגדולה וראבל 
ר משכנותינו ומקומותינו והזאת, ועל כן תצונו התורה לשמ

נו על סמך ינו, ולא נסכן נפשותיות בפשיעותולבל יקרנו מ
שכל  )תורת כהנים אמור פרשתא ח( ואמרו זכרונם לברכה .הנס

  ..הסומך על הנס אין עושין לו נס.

כי הוא כבר הכניס  -למה אין עושים נס למי שסומך על הנס? 
  לשם את האגו שלו ובכך הוא משליט את הטבע עליו!

  שבונות שמיםח

מופיעה ההוראה של  -כמה מדהים שדווקא בפרשת המעקה 
אין אלו החשבונות שלי  -'יפול הנופל'. מה שראוי בעיני ה' 

ך. אנחנו מצדנו צריכים להישמר ויחד עם זה להאמין ושל 
ששום גזרה מלמעלה לא יכולה לשנות תשובה, רצון מלמטה, 

  כי הם יכולים להעביר את רוע הגזרה.

זה חשבונות  -זו ההוראה שלנו. כי יפול הנופל  -מעקה לגגך 
  שמים.

'כי יפול הנופל'? זה כבר  - 22איך אמרו מפרשים מופלאים?
לה, מאת הקב"ה. אל תערבב את זה עם חובת מלמע -ממנו 

  הזהירות שלך.

   

                                                           
 .ב"שבת לעיין  22
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לסעודת מלווה מלכה - משפחה שכזאת
פרשת כי תצא עמוסה לכל אורכה במצוות הקשורות 

מצווה לקחת אישה, המצווה של מי שלקח שתי  -למשפחה 
נשים אהובה ושנואה, בן סורר ומורה, אונס ומפתה, איסור 
לפגוע בנערה מאורסה ועוד ועוד. ישנן עוד כמה מצוות 
שנראה לכאורה שאינן קשורות ביניהן ואינן קשורות לכאורה 

בעומק גם הן עוסקות בערך המשפחה. למשפחה אבל 
קריאת 'רביעי' פותחת וסוגרת בשתי מצוות כאלו, 'משפחה' 

  מהי אחווה, מה זה 'אח'.  -במובן העמוק שלה 

  כי אחיך הוא' -'לא תתעב 
   -כך מתחילה הקריאה 

א א ֹלֽ יָך ֑הּוא ֹלֽ ֥י ָאִח֖ י ּכִ ב ֲאֹדִמ֔ י ְתַתֵע֣ י ּכִ ב ִמְצִר֔ יָת  ְתַתֵע֣ ֥ ר ָהיִ ֵג֖
ר. ְבַאְרֽצוֹ  ים ֲאׁשֶ ִנ֛ ְקַה֥ל  ּבָ א ָלֶה֖ם ּבִ ֑י ָיֹב֥ ִליׁשִ ְל֥דּו ָלֶה֖ם ּדֹור ׁשְ ֽ ִיּוָ

  23'.ה
ממתי הם יכולים  -המשמעות של מצווה זו היא משפחתית 

האדומי והמצרי להתגייר ולבוא בקהל ה'. המצרי, שהיינו גרים 
זרקו  -בארצו, עלינו להכיר לו טובה, למרות כל מה שעשו לנו 

בכל זאת היו לנו אכסניה בשעת  -את הבנים ליאור וכו' 
הדחק. אפשר להבין  את זה. אבל למה אסור לנו לתעב 

הם יצאו עם צבא  -אדומי? הם לא עשו לנו כל טוב. להיפך 
רצה  -הוא אדום  -שלם כשרצינו לעבור לארץ ישראל. עשו 

להרוג את יעקב. 'אדום' הוא הצליל הכי נורא של הגלות 
מסיבה אחת. 'כי  -והקשה. אז למה לא לתעב אותו?  הארוכה

אחיך הוא'. זה אח שלך, אחיך הבכור. כך אף אומרת רבקה 
  -ליעקב בנה לאורך כל הפרשה 

ךָ  ם ְלָך֖ ְלָהְרֶגֽ יָך ִמְתַנֵח֥ ֣ו ָאִח֔ ֙ה ֵעׂשָ ַרח... ִהּנֵ י ְו֧קּום ּבְ ֹקִל֑ ע ּבְ ַמ֣  ׁשְ
ר ...ָלָב֥ן ְלָך֛ ֶאל ד ֲאׁשֶ ּוב  ַע֥ ׁש֖ יךָ ּתָ ּוב ַאף ַעד. ֲחַמ֥ת ָאִחֽ  ׁש֨

ךָ֗  יָך ִמּמְ   24...ָאִח֜

  אחיך, אחיך, אחיך...

  לאחיך' -'לא תשיך 
גם סופה של קריאת 'רביעי' עוסקת בדבר דומה. שם מדובר 

  -באיסור ריבית וגם שם מופיע 'אחיך' 
א ל ֹלֽ ְך ּכָ ׁשֶ ֶכל ֶנ֕ ְך אֹ֑ ׁשֶ ֶ֖סף ֶנ֣ ְך ּכֶ ׁשֶ יָך ֶנ֥ יְך ְלָאִח֔ ֣ ִ ָב֖  ַתׁשּ ֥ר ּדָ ר ֲאׁשֶ

ךְ  ָֽ    25.ִיׁשּ

   - אסור לתת ריבית ואסור לקבל ריבית, אך זה רק לאחיך 

יךְ  ֑ ִ א ַתׁשּ יָך ֹל֣ יְך ּוְלָאִח֖ ִ֔ י ַתׁשּ ְכִר֣   26... ַלּנָ

לקחת  למה התורה חוזרת ואומר שלא -זה כבר נראה מיותר 
  ריבית מאחיך גם בפסוק זה, בפעם השניה?

                                                           
 ט'.- דברים כ"ג, ח' 23
 מ"ה.-בראשית כ"ז, מ"ב 24
 דברים שם, כ'. 25
 כ"א. שם, 26

של הביטוי הזה זו המהות של משפחה, משפוחה. פירושו 
אמנם כל כלכלת העולם בנויה על ריבית, אבל אצלך  - הוא 

אתה מאחיך לא לוקח ריבית כי אתה חייב  - בבית, במשפחה 
לדאוג לו. אתה לא יכול לעשות עליו רווח של ריבית חס 

 -ושלום, לא כלווה ולא כמלווה. צריך היתר מיוחד ואופן מיוחד 
  בדבר 'היתר עסקא'. כפי שאנו יודעים ומכירים את ההלכה

גם בפרשות הקודמות ראינו במצוות שמיטת כספים 
והשמטת חובות היא אצל אחיך. לעולם הגדול? בעסקאות 

זה  -אין בעיה להשיך, תעשה עסקאות, אבל אחיך?  -כלכליות 
  משהו אחר.

  ריבית התלויה בארץ?
עד כאן הפן של המשפחה, ומכאן פן נוסף בהבנת מה זה 

  להיות הילדים של אברהם יצחק ויעקב; 
ֶרְכָך֜ ה֣  ַען ְיָבֽ יְך ְלַמ֨ ֑ ִ א ַתׁשּ יָך ֹל֣ יְך ּוְלָאִח֖ ִ֔ י ַתׁשּ ְכִר֣ יָך  'ַלּנָ ֱאֹלֶה֗

ָך ַעל ח ָיֶד֔ ַל֣ ֹכל֙ ִמׁשְ ר ּבְ ֶרץ ֲאׁשֶ ּתָֽהּ  ַאּתָ֥ה ָבא ָהָא֕ ה ְלִרׁשְ ּ֖מָ   27.ׁשָ

יך זה קשור הריבית ומצוות התלויות בארץ? הרי איסור א
ריבית נוהג בכל העולם ולא תלוי בארץ ישראל! בואו נראה את 

חז"ל אומרים על איסור ריבית  - 28דברי רבי משה אלשיך זיע"א
כל מי שמלווה  -דברים כל כך גדולים עד שאתה עומד תמה 

איך  30כופר ביציאת מצרים. 29בריבית כופר באלוקי ישראל,
'לא הגזמתם קצת? מה קרה? אסור לי  -אומרים החבר'ה 

להרוויח על הכסף שלי? מה הסיפור הגדול? הבנאדם רוצה 
אם  -לי יש ואני נותן לו. מה הבעיה?'. וגם ההיפך  -כסף 

תזכור את זה, תזכה לברכה של ארץ ישראל. מה הקשר? 
אז למה רק  -אם ריבית זה כל כך חשוב  -ושאלה ארונה 

חה אסור להשיך?  למה לנכרי מותר? אם זה כל כך למשפ
  צריך לאסור את זה לא רק לאחיך אלא גם לנכרי! -עקרוני 

  לשיטתו -'לנכרי תשיך' 
ביציאת מצרים נתגלה שהקב"ה הוא  -מבאר האלשיך הק' 

'את אשר התעללתי  - המשגיח בעולם. שהוא עילת העילות 
שהוא  שם התגלה שהטבע וגם מה שהוא חושב 31במצרים'.

האימפריה הגדולה מצרים,  -קבוע ולא יכול להשתנות 
ה' אלוקי ישראל. כך, כאשר -שהכל מסור ל -הנילוס, הטבע 

יהודי חושב שהכסף שלו מעיד על כך שהוא עצמו השיג, 
הוא בעצם מעיד שהוא עדיין לא  -הרוויח, 'עשה' את הכסף 

יצא ממצרים. הוא חושב שהוא עדיין האדונים, יש לו כסף 
   32'מדינת הכסף, מדינת הזהב'.

                                                           
 שם. 27
28  
 .בבא מציעא עאעי'  29
  עי' שם ס"א. 30
 שמות י', ב'. 31
 רבי נחמן... 32



 

9  
 

נכרי מותר להשיך כי מי שבאמת חושב שהטבע מושפע ל
שהקב"ה שולט מכוחות אחרים והוא נכרי לתפיסה הזאת 

הרי שמותר להשיך לו. מי שמקבל את חיותו משרי  -בכל 
האומות, מהקליפות והוא חושב שיש לו כח משלו, והוא הולך 

ו לפי שיטתו, אבל תתנהג אית -אחר הטבע, המזל או השר 
  אסור לך להשיך. -אחיך שהוא בעל אמונה כמוך 

  יהודי הוא יהודי הוא אחיך
נו, אז לפי זה יוצא שזה בכלל לא קשור  -ואם תקשו ותאמרו 

למשפחה אלא אמונה, נכון? כלומר יהיה מותר להלוות 
ברור שלא, כי יהודי  -בריבית ליהודי שאינו מאמין חס ושלום? 

ן באמונה שלמה בהשגחה, ואם אתה משיך בתוך תוכו מאמי
לו אתה מעיד על כך שמצרים נשארה גם בתוכך, ואתה 

'ההוא  -ממשיך ומעריך את האדם לפי הכסף שנמצא אצלו 
  שווה מאה כ יש לו מאה, והשני שווה מיליון כי יש לו מיליון'...

אם אתה חושב שהכל טבע אז גם  -והקשר לארץ ישראל 
שהכל בה טבעי, שיש בה נפילים  הארץ היא ככל הארצות,

ובני ענק ולכן אי אפשר לעלות אליה, אבל אם אתה מבין שזו 
ושכל הטבע הזה כפוף כולו  33'ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה'

לקב"ה ובאמת יצאת ממצרים ואתה מאמין בה' אלוקי ישראל 
כמוך.  -זה יבוא לידי ביטוי בלהבין מיהו אחיך. יהודי, אינסוף  -

בדבר שהכי בכסף, בכיס, גם אתה תגלה ש -ווה לו וכאשר תל
שם אתה יודע שאתה רק חתיכת אין עוד  - קרוב לאדם

מלבדו, ובזה אתה והוא אחים. בנים של אברהם יצחק ויעקב.

                                                           
  דברים י"א, י"ב. 33

  : השבתאת יצ יזמני כניסת ו
   19:49|  18:38 -ירושלים 
   19:52|  18:53 -תל אביב 

 19:52|  18:45 -חיפה 
  19:49|  18:50  -טבריה ומגדל 

 19:51|  18:54 -באר שבע 
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