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 בס"ד

 

 

  
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

ראשונהלסעודה  – אשרי אדם שנברא בצלם

בין  הפרשה העמוסה ביותר במצוות.כידוע פרשת כי תצא היא 
 ,1מצוות מצויות בין פסוקיהלשבעים וארבע שבעים ושתיים 

ארבעים וארבע  -והיא גם הפרשה המחולקת ביותר לפרשיות 
. אני מבקש להתחיל את עיוננו בה דווקא מתוך סיפור במספר

 חסידי נפלא שממנו וממסריו נבוא בשעריה של פרשת כי תצא.

 כבוד הסוס וחרותו
נסק ור' ל האחים הקדושים ר' אלימלך מליז'עע חסידים מספרים

 ,לפני שנתגלו כמאורי הדור היו ,שבמשך שניםמאניפולי זושא 
בין כפרים ועיירות, מתארחים אצל יהודים, רואים מסתובבים 

 וממשיכים הלאה למקום הבא.  'עמך ישראל'את 

פעם אחת, כך מסופר, נקלע ר' אלימלך לעיר אחת ובה קהילה 
יהודית נכבדה מאד. לאחר תפילת מנחה וערבית בבית הכנסת 
הגיע עם בגדיו הפשוטים לראש הקהילה ושאלו אם יש יהודי 

יהודי המסכן ארח אצלו. ראש הקהל שלח את השהוא יוכל להת
שם שלחו אותו לבית אחר ומשם לבית לבית מסוים בעיירה אך 

כשנפשו כבר וממקום למקום,  הטלטל... לאחר שהוא שלישי
שדולק בו אור  ודל קטן צריףעגומה עליו, ראה פתאום ממרחק 

בטוח שהנה,  , קרוב ליער הסמוך, והלך לכיוונו,בקצה העיירה
 מצא מרגוע לנפשו. יסוף סוף 

לעומתו צא ראה ר' אלימלך חצר מלאה בחציר וממנה יגיע, כשה
 -תי לקב"ה בדיוק על זה התפלל'עם חיוך ענק.  פשוטיהודי 

אורחים, והנה כאן, בין ערימות החציר, כבר הכנתי לך  שישלח לי
שר, '. התה היה דלוח ופווקצת לחם... תהגם מיטה לישון והנה 
היתה גדולה עד כל אותו הלילה שמחה ה אבל -הלחם היה יבש 
 זר לביתו.למארחו וחר' אלימלך הודה  בוקרה אורלב השמים. עם 

בר התפרסם בצדיקותו ושמעו יצא כ . ר' אלימלךחלפושנתיים 
העיר כולה כש למרחוק. באחד ממסעיו הוא הגיע לאותה העיר,

ר' אלימלך עם כבר הגיע מתכוננת לקראת המאורע הגדול. הפעם 
 בחיןההוא  בפאתי העירכבר וכרכרה רתומה לשני סוסים 

בקש . הוא 'צדיק בא לעיר' – מכל עברמודעות התלויות ב
שהוא יורד כאן  סביר לווה העיר, בקצהבשדה ש לעצור מהעגלון

עד שאגיע', ו''מיילך בשדה'... על מנת להתבודד קצת ולהתפלל. 
האכילו נא בטובכם את שני ', מהעגלון ר' אלימלך מבקש

שהתכנס בבית . הציבור 'הסוסים, שהרי דרך ארוכה עוד לפנינו
ר' אלימלך לא הכנסת לכבוד ר' אלימלך חיכה מצא ציפיה אך 

קצרי רוח, היו לאחר שעה ארוכה וכשכולם כבר נראה באופק... 
תי מצא' –ומספר בהתלהבות לבית הכנסת מילדי העיר נכנס ילד 

בקצה הקטן,  אצל היהודי שגר בצריף וא נמצא! ההצדיקאת 
 '.סמוך ליער, בין ערימות החציר...העיר, 
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 י"א.-דברים, כ"א, י' 2

את ר' אלימלך  ומצאו למקום מיהרוראש הקהל וחשובי הקהילה 
את ר' אלימלך  לשאלתםיושב שם עם בעל הבית ושותה כוס תה. 

להם: 'תראו, לפני שנתיים כבר הייתי פה.  הסבירלפשר הדבר, 
אותי מאחד לשני והיחיד שהסכים לתת  זרקתםבפעם שעברה 

הפעם, כך ראיתי, הזה. היקר לי מקום לינה היה היהודי 
אני יודע ש'מיילך' של לפני התרגשתם רבות מבואו של מיילך. 

והדבר היחיד שהשתנה  - שנתיים הוא אותו 'מיילך' שהגיע עכשיו
שהכבוד הגדול  הם הסוסים שלא היו לי. לכן הנחתימאז 

שלחתי את הסוסים אליכם אל אז  הוא לכבוד הסוסים, שערכתם
את מיילך  מכניסיםאני הלכתי למקום שבו  -, ואני בית הכנסת

  '.גם בלי סוסים...

 פרשתנו. אלכנס להימתוכו ננסה  .סיפור גוואלדאח, איזה 

 מ'שופטים' ל'כי תצא'
השגורים המשפטיים אחד המושגים  וחירותו' הוא 'כבוד האדם
יכולים להפוך בקלות רבה למס , השל האדם המודרני ביותר בפיו

לכבד בעלי שררה כל כך לנו . פעמים רבות מדי נוח שפתיים
ואם הם על שני  ',על הסוס'להתחכך במכובדים כשהם ומשרה, 
... 'כבוד האדם' שמור רק לאנשים על סוסים, אבל בכלל –סוסים 

  בדיוק בנקודה הזו פותחת פרשתנו. -לסתם 'מיילך'?? 

פותחת במלחמה, אך דווקא לא בהתייחסות אל המלחמה  היא
 האדםואל דיניה, כמו בפרשת שופטים, אלא בהתייחסות אל 

שבמלחמה, אל הלוחם שעבר את כל המבחנים המדוקדקים, 
כל לוחם צדיק שבידו, לא רך לבב מאף עבירה שהוא לא ירא ו

 :הוא פתאום נופלבסערת הקרב 'הופ', ..כוונותיו לשם שמים ו

י ִּֽ ְלָחָמָ֖ה ַעל כ   א ַלמ   ְנָת֞נֹו  ֵתֵצֵ֥ ֶ֑יָך ו  ְיב  וֹ  'הֹ ֹאִּֽ ְביִּֽ ֵ֥יָת ש   ב  ָ ָך ְוש  ָ֖ ָיד  יָך ב ְ ֶ֛ י. ֱאלֹה  ִ֨ ָתָ֙ ְוָרא 

ת ְיַפת ה ֵאָ֖ש   ְבָיָ֔ ש    ה ב ַ ִָּֽ ש   ֵ֥ ְלָךָ֖ ְלא  ָ ַקְחת  ה  ְוָלִּֽ ָָּ֣ ָבָ֔ ְקת  ַ ש  ַאר ְוָחִּֽ ֶֹ֑  2.ת 

פותחת בשורה של מצוות העוסקות בכבודו של אדם  הפרשה
 כבר אין מה לכבד אותו. לכאורה ש

 החלל של כולנו
בעצם, תחילתה של פרשתנו נעוץ בסופה של הפרשה הקודמת, 
שופטים, שדנה בבניית מערכות הצדק, המלוכה והמשפט 

 -בסוגיית עגלה ערופה  ,בישראל

י ִּֽ ֩ר  כ   ֲאָדָמהָ֙ ֲאש   ִּֽ ל ב ַ א ָחָלָ֗ ֵצָּ֣ ָ מ  א  'הִ֨ י  ה לֵֹ֥ ֶ֑ ד  ָ ש   ל ב ַ ה  ֹנֵפָ֖ ָָ֔ ת  ש ְ יָך ֹנתֵֵ֤ן ְלָךָ֙ ְלר  ֱאלֹה ֶ֜

הו   ִּֽ כ ָ ֵ֥י ה  ע מ   3..נֹוַדָ֖

נמצא חלל. 'סתם' חלל. בארץ ישראל. החלל בשדה הוא אדם 
שאני לא יודע מי הוא היה, אין לי עליו שום מושג קלוש, אבל 

קיימת  אוהו, כמה השערות שיש לי!השערות. יש לי הרבה 
או  ט הגיע יומו.סבירות גבוהה שמדובר ב'חתיכת חוטא' שפשו

 א, א'.דברים כ" 3

 'כי תצא' תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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. מן הסתם נכתבו כל מיני 'ברוך ה' הגיע יומו'ש אפילו בכזה
פרשנויות, התחילו לרוץ כל מיני שמועות על זהותו האישית 
וזהותו הפלילית של החלל המוטל בשדה. נו נו, כל דור והחלל 

  –כל המערכת יוצאת מגדרה  ,ופתאוםשלו. 

יךָ  ָ֖ ו  ְזֵקנ  ְצאֵ֥ ִּֽ ל ְויָ ְדדו ָ֙ א  ָמִּֽ יָך ו  ֶ֑ ְפט  ִֹּֽ ל ְוש  ָחָלִּֽ ִּֽ ת ה  יֹבֵ֥ ָ֖ר ְסב  ים ֲאש   ָ֔ ָער  ָּ֣  4.ה 

אחריות.  ונוטליםה, באים לה, על זקניה, כהניה ולויההנהגה כו
 הם יוצאים ומתוודים בשם כולנו ואומרים:

ינו  לֵֹ֤  ו  ָיֵדָ֗ ְמרֶ֑ ו  ְוָאִּֽ תא ְוָענָ֖ ְִּֽפכו ָ֙ א  ָ ו   ש  א ָראִּֽ ינו  לֵֹ֥ ה ְוֵעיֵנָ֖ ם ַהז  ָ֔ ָּ֣  5.ַהד ָ

 ורק מתוך האמירה הברורה הזו מגיעה התפילה הגדולה:

ר֩  ֵ פ  ַ ר כ  ל ֲאש   ָרֵאֵ֤ ש ְ ָךָ֙ י  יָתָ֙  ְלַעמ ְ ִ֨ ד  ָ ָךָּ֣  ְוַאל 'הָ֔ פ  ב ַעמ ְ ר  ָ֖ ק  י ב ְ ָ֔ ם ָנק  ָּ֣ ןָ֙ ד ָ ֵ ת  ת  

ָרֵאֶ֑ל ש ְ  6.י 

שא בדומיה יכדי שהוא י המקום הזה ישאר עזוב כל הימים
וכבודו של החלל הזה הוא אדם,  -רועמת את מה שכמעט שכחנו 

הים שבו ל-להים. זה לא הוא, זה צלם הא-האדם הוא כבודו של א
לשכת הגזית ומשאר הלשכות לצאת מ 'הגדולים'כל שמחייב את 
בלוויה , ללוות אותו בפעם האחרונה ולהשתתף רתהגבוהות ביו

תם כבר מזמן הסכימו שהוא מן הס הפרשניםשל מי שכבר כל 
ובעת את כבוד האדם, . כי לא הפרשנות קסרח ומאס בכבודו שלו

 הים שבו, גם אם הוא ממש ממש לא רוצה בו.ל-אלא צלם הא

 נצחי ולא חולף –כבוד האדם 
במצוות בתורה, פותחת בדיוק בסוגיה  העמוסה ביותר פרשתנו,

ן המצוות אם לא כלים הה אותה. כי מ המהזו, והולכת ומעצי
לעשות אותך אלוקי בעולם הזה, לעשות דירה לקב"ה? הפרשה 

, אדם שנותן לנו את כל הסיבות 'בלי סוסים'פותחת באדם  שלנו
לא להתייחס אליו בכבוד האדם שלו, אדם שהחשק הטבעי הוא 

 לא לכבד אותו בכלל. 

אבל אם מעמיקים בו, ביהודי הזה, רואים שבעצם לא מזמן הוא 
יצא למלחמת הרשות אחרי שעבר הרי הוא  -דווקא היה צדיק 

כלומר לא היו לא  את כל מבחני הכהן המשיח ושוטרי העם,
, 'תגיד'והוא פשוט נפל באשת יפת תואר.  עברות לירא מהן

-מסוגל לכבד אדם כי הוא בצלם א אתהשואלת אותנו התורה, '
 דברי רש"י מהדהדים כל כך: '.היו?ל

 - ב"ה מתירההרע, שאם אין הק אלא כנגד יצרלא דברה תורה 

 7.ישאנה באיסור

כדי להרים אותו,  , אבל הכל,הכל התורה מצווה אותנו לעשות
אתה, צדיק, אולי עזבת את התורה, 'כדי שהוא לא יתרסק לגמרי. 

תה בן של הקב"ה, כי א -' אבל התורה הקדושה לא עוזבת אותך
 הים.  ל-כי אתה בצלם א

נפל, הוא לקח  היהודי הזהמדרגה.  עוד וליםעאף בשלב השני 
מחליט שזהו, די,  לאחר זמן הואאליו הביתה, והנה  הגויהאת 

הכל היה עצת ותה, שהחטא הזה פירק לו את הכל, והוא עוזב א
זה לא שמסתבר אבל  הוא רוצה פשוט 'לזרוק' אותה וזהו.היצר, 

  – כל כך פשוט
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ם ה   ְוָהָי֞ה א  ָ ב ָָ֗ ְצת  א ָחַפָּ֣ ְחת ָ לֹֹ֧ ַ ל  אְוש   ר לִֹּֽ ָמֹכֵ֥ ה  ו  ָָ֔ ָ֙ ְלַנְפש  ף  ה  ֶ֑ס  כ ָ ה ב ַ נ ָ ָ֖ ר  ְמכ ְ ת 

א יתִָּֽה   לִֹּֽ נ   ֵ֥ר ע  ַָ֖חת ֲאש   ַ ה  ת  ר ב ָָ֔ ָּ֣ ְתַעמ ֵ  8.ת 

הים עשה את האדם', ואתה חושב ל-א תעיז! 'כי בצלם אלש
פשוט לזרוק אותה?? גיבורנו ממשיך 'מן הפח אל הפחת', 

והנה יש לו שתי נשים,  והעיניים שלו ממשיכות לצאת ולתור,
אחת אהובה ואחת שנואה וכשנולד בנו הבכור מהשנואה הוא 

נים'... והתורה אומרת לו: מעביר את כל השנאה אליו, 'בג  
אתה תתן לבכור  -גם אם אתה לא רוצה תקשיב טוב, אבאל'ה, '

הקב"ה, את כבודו נתן לו  הזה פי שניים. את הבכורה הזו נתן לו
עונות שלך לא יכולים ליטול ממנו את יגהים שבו. השל-צלם א

תאינך יכול "מה שה' נתן לו.  ר֙ א  ן ְלַבכֵּ ָ֔ה ַעל ב  ֲָ֣אהּוב  ן ה  ֵ֥י ב   ְפנֵּ
ר ָ֖ה ַהְבכ ֹֽ  .9"ַהְשנּוא 

 שני אחים תאומים
  –העסק ממשיך להחמיר ומגיע לפרשה הקשה ביותר שיש 

י ה  כ   ָ֔ ר ו מֹור  ן סֹוֵרָּ֣ יש  ב ֵֵּ֚ ָ֗ ה ְלא  ָּ֣ ְהי  ִּֽ ו  י  רָּ֣ ס ְ ֹו ְוי  ֶ֑ מ  ֹול א  ָ֖יו ו ְבקָּ֣ ֹול ָאב  קֵ֥ ַע ב ְ ֵֹמָ֔ ו  ש  נ  ָּ֣ ֵאינ 

ם ַמָ֖ע ֲאֵליה ִּֽ ש ְ א י  ֹו ְולֵֹ֥  10 .ֹאתָ֔

 זו פרשה קשה כל כך, עד שאמרו עליה חז"ל:

בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל 

 11.שכר

לנו ובכן, מהי הדרשה? זהו בדיוק המסר העצום שהתורה מביאה 
כאן. עד כמה חסה התורה על כבוד האדם, עד כמה כבוד האדם 
הוא ערך נצחי מפני האלוקות שבו, ולא ערך שתלוי בגחמת 

 חקיקה כזו או אחרת. הנה החישוב:

הגיעה תורה לסוף דעתו, סוף שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו 

אמרה תורה ימות  מוצא, ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות

 12.זכאי ואל ימות חייב

הים שבו. בהמשך ל-מוטב ימות זכאי! מוטב אל יתחלל כבוד א
 הפרשה, תלמדנו התורה ציווי לא תעשה מדהים:

א ֹו ַעל לִֹּֽ ְבָלתֶ֜ ין נ  י ָתל ִ֨ ִּֽ ץ כ   ִ֨  ָהֵעָ֗ ר  ְקב ְ ֹור ת   יָקבֵ֤ ִּֽ ו א כ   ֹום ַההָ֔ י ָּ֣ ו ָ֙ ב ַ ָ֖ים  נ  ת ֱאלֹה  ְלַלֵ֥ ק 

ו י לֶ֑ ָ  13.ת 

לאחר הוצאתו להורג . ל"ע ורגהוצא להו נמצא אשםאדם 
  . דבריו של רש"י מזעזעים:לתו תלין על העץאסור שנב ותלייתו

משל לשני אחים תאומים, שהיו דומין זה לזה, אחד נעשה מלך ואחד 

 14.נתפס ללסטיות ונתלה, כל הרואה אותו אומר המלך תלוי

הזה... חז"ל מי התאומים במשל?? הקב"ה והתלוי  שמענו
תורה, ברמז לקבורת צדיקים  היכן מצינו 15אחרום שואלים במק

ביום קבור תקברנו  'כי –ועונים שהמקור הוא הפסוק הזה 
למדנו שצריך  , המורשע שנגזר דינו למוות,ההוא'... מהתלוי הזה

הכי גדולים וגם את  לקבור ולכבד עד הסוף גם את הצדיקים
 להים-גם אלה וגם אלה עשויים בצלם אש התלויים הללו! למדנו

פרשת כי תצא, וממנה נצא את פותחת באותה מידה. זו הסוגיה ה
 אל כל המצוות הנפלאות המשובצות לכל אורכה.

  

 שם, י"ח. 10
 סנהדרין ע"א. 11
 ברש"י ,י"חדברים, כ"א,  12
 שם, כ"ג. 13
 שם ברש"י. 14
 סנהדרין מ"ו: 15
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 שניה לסעודה – להשיב את הנעלם למקורו

 אבידות ומציאות

ותחת במצווה המפורסמת פשל פרשת 'כי תצא' קריאת שני 

  –דה של השבת אב

א ת לִֹּֽ ֩ה א  ְרא  ת ת  ֹו א  יָך אֵ֤ ֶ֜ ֹור ָאח  ֵ֥ב  ש ִ֨ ֵ ֶ֑ם ָהש  ָ֖ ֵמה  ָ ְמת  ַ ְתַעל  ים ְוה  ח ָ֔ ד ָ יֹוָ֙ נ  ש ֵ

יֵבָ֖ם  ש   יךָ ת ְ ִּֽ  16.ְלָאח 

 על המילים 'והתעלמת מהם' מסביר רש"י:

 17.כאילו אינו רואהו כובש עין

, לא להתעלםשבחיים קשה הרבה פעמים אתם יודעים, באמת 

. טבעו של האדם הוא להתעלם ממה שהוא רואה סביבו כי

באה כדי לעבוד אולי המצווה המופלאה הזו של השבת אבדה 

חות, שנהפוך למתעלמים פ –הזה  'השריר'תנו בדיוק על א

פחות ממה שמזמן לנו  להתעלם שנלמדולמשיבים יותר. 

  .לפי התכניות שלנו.. ממשהקב"ה בחיים, גם אם זה לא 

 יש לנו כלפיההאמת היא את המצווה הזו אנחנו אוהבים. 

שם היתה לנו 'פינת אבדות מהגן, עוד  זיכרונות נעימים

המצווה הזו כלל לא  ,למען האמת... אולם , זוכרים?ומציאות'

לקחת ב לא מסתכם רקלגביה פשוטה. הרף שהתורה מציבה 

הרבה הוא את הארנק שמצאתי לתחנת המשטרה וזהו, אלא 

  – וגבוהיותר משמעותי 

ם א ְוא  יָך ְולָֹּ֣ ָ֖ יָך ֵאל  ֶ֛ ֹוב ָאח  א ָקרֵ֥ ל לִֹ֨ ֹוָ֙ א  ֲאַסְפת  ֹו ַוִּֽ ֶ֑ ָךָ֗  ְיַדְעת  מ ְ ה ע  ָּ֣ ָך ְוָהיָ ית ָ֔ ֹוְך ב ֵ ָּ֣ ת 

ד  וֹ ַעָּ֣ ֹו לִּֽ ִֹּֽבתָ֖ ֵ ֲהש  ֹו ַוִּֽ יָךָ֙ ֹאתָ֔ ִ֨ ש  ָאח  רֵֹ֤  18.ד ְ

ו בכמה מקומות על אלו שהקפידו על השבת חז"ל מספרים לנ

שטיפל באבדה שמצא  19דה, כמו למשל ר' חנינא בן דוסאאב

גולים את התרנבמשך שנים ארוכות מאד, האכיל והשקה, מכר 

דרש את אבדתו שב והמאבד עד ש – עיזיםתמורתם  וקנה

תורה א מוגבלת בזמן ובאדם. זו מצווה שהזו מצווה שלחזרה. 

', והשבות', 'השב תשיבם' – בה פעמים רבות כל כך מדגישה

'אפילו מאה  – 20וחז"ל מסבירים מדוע הכפילות הרבה

לא תוכל ' –מוסיפה התורה ואומרת  פעמים', ולסיום

, בפסוק מוזכר. גם בפעם השניה שהביטוי הזה 'להתעלם

, בשינוי חוזר רש"י ומסביר פעם נוספת ,האחרון של המצווה

כאילו שהוא התעלם מהפעם הקודמת בה הוא פירש  -מהרגלו 

 את המילה 'להתעלם' רק לפני שני פסוקים, והוא שב ואומר

–  

 21.כאילו אינך רואה אותו לכבוש עינך

שהופך אותה  העומק של המצווה הזאתאני מבקש להיכנס אל 

 למצוות החיים ממש.

 תוכל להתעלםעד שלא 

                                                           
 דברים, כ"ב, א'. 16
 שם ברש"י. 17
 שם, ב'.שם,  18
 בבלי, תענית כ"ה. 19
 בבא מציעא, ל"א.בבלי,  20

לכאורה, המושג 'לא תוכל להתעלם' מעורר קושי. הרי ודאי 

וד איך! אני יכול אני יכול להתעלם, ועמבחינה טכנית ש

משה  בימים מכל מה שסובב אותי. רלהתעלם חיים של

את המושג בצורה  22אלשיך, 'האלשיך הקדוש' מצפת, מסביר

נוספות כמו בפעמים 'לא תוכל', המילים נפלאה כל כך. 

'אין לך  -במשמעות של לכאורה גם כאן  ותבתורה, מתפרש

כך את המצווה ומנסח עבורנו משה רבנו בוחר אז למה רשות'. 

 'לא תוכל'? –הזאת 

הטבע שלי הוא  -מסביר האלשיך, וזה פירוש כל כך יפה ועמוק 

להתעלם ממה שאני צריך לטרוח בעבורו, בטח ובטח אם זה 

ם זה נידח כל כך, רחוק ומסובך כל בשביל אחי, ובטח ובטח א

כך. 'נידח' זה לא הצד השני של הרחוב, זה לא סתם 'תועה 

בדרך' כמו בפרשת משפטים... 'נידח' זה באמת רחוק, 

שהנטיה ברור . Far Awayשהי ארץ נידחת. ובאיז

החיים הרגיל שלי להמשיך במסלול  האגואיסטית שלי תהיה

בדיוק החידוש של  תוך התעלמות מהדברים האלה. אבל זהו

שמרוב הפעמים  – 'משנה תורה'המצווה הזו ושל כל ספר 

אפילו מאה פעמים, קיים את המצווה הזו, היה מחויבים לשנ

זה יהפוך את המצווה למשהו כל  -ושאין לנו רשות להתעלם 

עד שבאמת לא תכונות שלנו, חלק מהל כך מוטמע בתוכנו,

 נוכל אפילו טכנית להתעלם.

וות אנחנו ספר דברים הוא שלמרות שאת המצהחידוש של 

ואף מבינים את  ם לעשות אותןייבעושים מכיוון שאנו מחו

בנו חזק כל  תטמענההשאיפה היא שהן הרי ש, חלק מטעמיהן

כך, עד שנעשה אותן מעצמנו. המצווה הזאת היא הכלי שנותן 

כדי שנהפוך לנו משה רבנו להתמודדות עם יצר ההתעלמות, 

יבים' להשיב אבדה, לכאלה שפשוט לא מאנשים ש'מחו

 .ממנה גלים להתעלםוסמ

 .חדשאותנו כעת אל עומק  תביא ההבנה הזאת בפשט המצווה

 'למען אחי ורעי'

ווה ושגים 'שור' ו'שה' המוזכרים במצרבנו בחיי נתפס למ

 ומוצא בהן רמז מדהים:

המתים שהקב"ה מחזיר  כי יש בה רמז והתעוררות לענין תחית

 23.אבדתו לבעליו באחרית הימים שישוב כל אחד לגורלו הראשון

דו של הקב"ה אלינו, הופכת תחיית המתים הזאת שבאה מצ

ולמשימה של  לריאלית כל כך, של ה'אור החיים' הק' בפירוש

 כל החיים. כך מתחיל ה'אור החיים' את פירושו:

ר אל מי מקדושיו הוא מצוה שהוא הקב''ה, ויחם לו שם זה להעי אחיך

 24...שהם הצדיקים

 ברש"י ג', שם, 21
 תורת משה לר' משה אלשיך, דברים, רמ"ו 22
 מדרש רבנו בחיי על התורה, דברים, כ"ב, א. 23
 דברים, כ"ב, א'.אור החיים על התורה,  24
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ם צדיקים, קרויים אחים של המצווים הם אנחנו. אנחנו, יהודי

אנחנו מתהלכים בעולמו, ופוגשים בשוורים הקב"ה. 

 ובחמורים תועים כל כך, אבודים. ממשיך ה'אור החיים':

שהעובר פי ה' יקרא נדח, ויצו ה' לבל יתעלם אלא ישיבם לאחיו הוא 

עולם וכפל לומר השב תשיבם, נתכוון כי מתחילה ישיבם לדרך  אלהי

  הטוב ובזה יתקרבו אל אביהם שבשמים, והוא אומרו תשיבם לאחיך

תה לא מסוגל לראות נשמה יהודית תגיע למצב שאאתה 

אבדה לקב"ה ולהתעלם מלהשיב לו אותה. לפעמים תלך ש

ט ולאט לא ,בדרך ותפגוש שור כל כך נידח, שה כל כך רחוק

 הקורחלהשיב אותם מארץ  –תבין שבדיוק על כך אתה מצווה 

 דה שמחזר אחריה ומצפה לשובה. אל בעל האב

 יו מגיע השיא;עכשופלא פלאות. 

 למצוא את הדרך לאבידה

ים יהאור הח אומר 'ואם לא קרוב אחיך אליך' על המילים

  –לא ייאמנו דברים שכמעט ו

וזה יסובב הרחקת ... כי הוא מדבר על זמן גלות האחרון בזה העיר

  ...ל כאשר עינינו רואות בדורות הללוהלבבות מהאמונה ונטויי רג

כבר לא קרוב, כביכול. דה זה לא ייאמן. יש זמן שבו בעל האב

שוורים מאבדים את  רתוכשבעל האבדה מרוחק, הרבה יו

ה הדרך. אתה תראה אותם במאות ובאלפים, ואתה תרצ

של המאבד, אבל הוא רחוק, הוא  ולהחזיר אותם לבית

 - ה?שעות... אז מה תבגל

וילמדהו  ,זה בית המדרש - ואספתו אל תוך ביתך 'עם כל זה יצו ה...

כי אור תורה ... ודרך ישכון אור לבל יטה מני אורחאורחות חיים 

עד דרוש  תצילהו, וזה יהיה עד שיתרצה ה' וידרשהו, והוא אומרו

פירוש מעלה עליו הכתוב כאילו הוא משיבו  והשבותו לו, אותואחיך 

 .מני אובד

גוואלד. פרשנים נוספים ממשיכים ומסבירים שלפעמים אין 

עם מי לדבר, אין שום סיכוי למשוך לבית המדרש, ואז עליך 

תתחיל איתו  –המוצא מוטלת החובה למצוא את הדרך 

                                                           
 כ"ג-דברים כ"א, כ"ב 25

מצא את תמהחמור, מהשמלה, שב לקפה, תבוא אליו הביתה, 

  הדרך, העיקר שנדאג שכל אבדה תשוב לבעליה!

 להשיב את המלך

חשבתי לעצמי, מהיכן לקח ה'אור החיים' הקדוש את הרעיון 

שהקב"ה הוא אחינו? האם זו רק דרשה  –שבבסיס דבריו 

 נפלאה? 

, ' של הפרשהראשון'לעניות דעתי, ובהמשך לדברים שלמדנו ב

שלפני המצווה הזו. שם, ה'אור החיים' פשוט קרא את הפסוק 

ל כך שנפל והוצא להורג הזכרנו, דובר על אותו אדם נידח כ

שנה על ידי בית דין והתורה מזהירה אותנו כל  פעם בשבעים

  –כך 

א ֹו ַעל לִֹּֽ ְבָלתֶ֜ ין נ  י ָתל ִ֨ ִּֽ ץ כ   ִ֨  ָהֵעָ֗ ר  ְקב ְ ֹור ת   יָקבֵ֤ ִּֽ ו א כ   ֹום ַההָ֔ י ָּ֣ ו ָ֙ ב ַ ָ֖ים  נ  ת ֱאלֹה  ְלַלֵ֥ ק 

ו י לֶ֑ ָ  25.ת 

 ורש"י מבהיל בדבריו:

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

לשני אחים תאומים, שהיו דומין זה לזה, אחד נעשה מלך ואחד נתפס 

 26.ללסטיות ונתלה, כל הרואה אותו אומר המלך תלוי

גם הוא תאום. הוא אח ממש. כשהאח נידח,  -הנידח הזה 

 הוא. אףחלילה, נידח  המלך

כמה קל להתעלם מהתוך, מהפנים. כמה צריך להאמין שגם 

דה ו. הוא לוקח אחריות להשיב את האבחיהקב"ה קורא לנו א  

דותיו אליו. וכמה נפלא, לינו, ואנחנו אחראים להשיב את אבא

'לא תוכל להתעלם'.  –שהכל נמצא במילים הקדושות הללו 

אך יכול בין רגע לשוב  -, שיכול להיעלם מאתנו עולם נעלם

 למקורו, אם רק לא נתעלם ונשיב הכל לאחינו.

יהי רצון שנזכה לראות את  בתוככי חודש ההשבה והתשובה,

 דות חוזרות למקורן ממש. כל האב

 

 

 

 שם, ברש"י 26
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 שלישית לסעודה – לזכור, להיטיב ולהוציא את השם הרע

 משישי לשלישי –'זכור' 

נדמה לי שאי אפשר להבין לעומק את הפרשיות הקשות 
מבלי ללמוד לפני כן שני  של הפרשה 'שלישי'ב המופיעות

 ולהתעמק בהם.  'שישי'פסוקים מתוך 

כמה וכמה מצוות בתורה עוסקות בחשיבות הדיבור. הן במובן 
  –החיובי 

 ָ ְרת  ר ָנַדֶ֜ ֲאש  ִ֨ ַ ֶ֑יָת כ  ר ְוָעש   מָֹּ֣ ש ְ ָ֖יָך ת   ָפת  א ש ְ ֵ֥ר  'הֵ֤ -למֹוָצֵ֥ ה ֲאש   יָךָ֙ ְנָדָבָ֔ ָ֙ ֱאלֹה 

יךָ  ִּֽ פ  ָ ב ְ ְָ֖רת  ב ַ  27.ד  

  –, הזהירות מלשון הרע מצד ההימנעותוהן 

ילָ֙  לֹא ְך ָרכ  יךָ ֵתֵלֵ֤ ַעמ  ָ֔  28...ב ְ

מופיע הפסוק המוכר לנו  ' של פרשתנושישי'בתוך קריאת 
  –מה'זכירות' שאחרי התפילה 

ר ת ֲאש   ֶ֛ה  ָז֕כֹור ֵאֹ֧ ם 'הֵ֥ ָעש ָ י  ְצָרִּֽ מ   ֵ֥ם מ  אְתכ  ֵצִּֽ ְך ב ְ ר  ָ֖ ד   ם ב ַ ֶ֑ ְריָ ָ֖יָך ְלמ   29.ֱאלֹה 

  –קודמת לפסוק זה אזהרה מעניינת 

ַגע ִּֽ נ  ר ב ְ מ  ָֹ֧ ש   ַעת  ה  ַרֶ֛ ר ְמֹאָ֖ ַהצ ָ מֵֹ֥ ש ְ רל  ֹכ֩ל ֲאש   ֹות כ ְ ֲעש ֶ֑ ם  ד ְוַלִּֽ ְתכ ֶ֜ ו  א  יֹורִ֨

ֹות ֲעש ִּֽ ו  ַלִּֽ ְמרֵ֥ ש ְ ָ֖ם ת   ית  ו   ֵ֥ר צ  ֲאש   ִּֽ ַ ם כ  ֶ֛ י   ְלו  ים ַהִּֽ ֹ֧ ֲהנ  ִֹּֽ  30.ַהכ 

רש"י במקום מלמד אותנו על משמעות הסמיכות הזו שבין 
  –שני הפסוקים 

, זכור אם באת להיזהר שלא תלקה בצרעת אל תספר לשון הרע

 31.עיםהעשוי למרים שדברה באחיה ולקתה בנג

שהמושג 'זכור' שבפסוק זה שונה באופן מדברי רש"י יוצא 
ת "כורים' אחרים בתורה, כמו מהותי מ'ז   ם ַהַשב  ת יו  ר א  כו  ז 

לֵּק "מעשרת הדיברות או  32"ְלַקְדׁשו   ה ְלָך ֲעמ  ש  ר ע  ת ֲאׁש  ר אֵּ כו  ז 
יִ  ם ִמִמְצר  אְתכ  ְך ְבצֵּ ר  . בעוד שה'זכורים' 33שבסוף פרשתנו "םַבד 

למחות  לזכור את השבת בקידוש, –האלה הם מצוות עשה 
'זכור' של מרים הוא בסך הכל עצה רי שהה – את זכר עמלק

ותו כמצווה בתרי"ג טובה מאד, אך לא משהו שניתן להגדיר א
 מוני המצוות. רובכך אכן סבורים ו -המצוות 

פירושו ניכנס לעומקם של שונה מהם הוא הרמב"ן, שמתוך 
 .דברים

 ללמוד ממרים אלינו

פליאה גדולה על המפרשים השונים על כך מתפלא  הרמב"ן
 שהם לא מונים את 'זכור' של מרים כמצווה:

ומכאן נראה שרבותינו יעשו אותה מצוה לא ספור ועצה בלבד 

ואיך יתכן שלשון הרע שהוא שקול כשפיכות  - להנצל מן הנגעים

 34?דמים לא תהיה בו בתורה לא תעשה גמור או לאו הבא מכלל עשה

וכך הולך הרמב"ן ומסביר באריכות את הסיבה שדווקא מעשה 
 –מרים הובא במצווה הזו 

... ולפי דעתי שהיא מצות עשה ממש כמו זכור את יום השבת לקדשו

צוה במצות עשה שנזכור העונש והיא אזהרה מלדבר לשון הרע י
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הגדול שעשה ה' לצדקת הנביאה שלא דברה אלא באחיה גמול חסדה 

אשר אהבתו כנפשה ולא דברה בפניו שיבוש ולא בפני רבים רק 

גם  .בינה לבין אחיה הקדוש בצנעה וכל מעשיה הטובים לא הועילוה

 ...לא תנצל -אתה אם תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי 

פלא פלאות. כמה צדקת הייתה מרים, בכמה סייגים אמרה 
ועם כל זאת היא לא ניצלה מהצרעת הזו.  -את מה שאמרה 

הרמב"ן אמנם קיצוני בעמדתו מכל המפרשים בכך שהוא 
ולם מסכימים מונה את הפסוק כמצווה, אך ודאי שגם כ

דוגמא ממרים , אומר הרמב"ן, ''קחלעקרונות הללו. 'אם ת
תוכל בודאי להקיש על כל דיבור ודיבור יקר,  יהודי הצדקת,

. אבל ברשותכם, ועוד 'שיוצא מפיך לרעה ולהיזהר ממנו מאד
מה  –לפני שנחזור לשלישי שלנו, אני מבקש להבין לרגע 

 עשתה מרים? במה חטאה?באמת 

 לשון הרע של גדולת הדור

עושה נדמה לי שאם לא הייתה ש מפניהשאלה היא קשה 
שעשתה, דווקא אז היינו מתפלאים עליה מאד. מרים את מה 

 המעשה של מרים היה מתבקש ואפילו הכרחי!

בפרשת  ,על פי דברי רש"י ,בואו ניזכר לרגע מה קרה שם
  –בהעלותך 

מרים שפירש משה מן האשה, רבי נתן אומר  ומנין היתה יודעת

מרים היתה בצד צפורה בשעה שנאמר למשה אלדד ומידד מתנבאים 

יון ששמעה צפורה, אמרה אוי לנשותיהן של אלו אם הם במחנה, כ

נזקקים לנבואה, שיהיו פורשין מנשותיהן כדרך שפירש בעלי ממני, 

 35.ומשם ידעה מרים והגידה לאהרן

העם, היא גדולת הדור ממש. היא  ממנהיגימרים הנביאה היא 
. ממנה פרשמגיעה ושומעת מגיסתה, ציפורה, שמשה אחיה 

מה פתאום שנביא יפרוש מחיי  -הרעיון הזה לא נראה לה 
אולי אישות? האם זו דרכה של התורה הקדושה? זה שייך 

. היא רואה את הפירוק של אל 'בבית ספרנו' דתות אחרותב
הבית הזה כאירוע שמחייב התייחסות בהולה. אם דבר דומה 

 נס פורום אינטימידואגים לכ  היה קורה היום, מן הסתם היו 
וכמה עיתונאים לדון בנושא תוך הזמנת הציבור הרחב כדי 

 רשתקטן ואינטימי ל 'פוסט'מעלים או אולי היו  ,להשתתף בו
ואילו מרים, . '..אינטימיים'אלפי לייקים  מאותשיצבור 

וכך, עם הפה  ,הכהן הגדול ,ן אחיהרהצדקת הזו הלכה לאה
ק ן רבאזניו הקדושות והטהורות של אהר הטהור שלה אמרה

  – המשפט הקצר הבאאת 

ק ַאךְ  הָ֙  ֲהַרֵ֤ מֹש   ר  ב ְ ָּ֣ ב   ם 'הָ֔ ד   א ג ַ ֶ֑ר ֲהלָֹ֖ ב ֵ נו  ד  ָּ֣  36...ב ָ

ן. , 'בארבע עיניים', בין מרים לאהרזהו. דו שיח קדוש ומקודש
האם יש אנשים המעריצים את משה רבנו עלי אדמות יותר 

  –מהם? אך התגובה של הקב"ה קשה ונחרצת 

ר וַ  ִֹ֨אמ  ל 'הֶ֜ י  ם א  ְתֹאָ֗ ל פ   ִּֽ ֵ֤ה ְוא  ל מֹש   ְר  ַאֲהרֹןָ֙ ְוא  למ  ָ֖ם א  כ  ת ְ ָלש ְ ו  ש ְ ם ְצאֵ֥  ָיָ֔

ִָּֽם ת  ָלש ְ ו  ש ְ ְצאָ֖ ִּֽ ד ַוי ֵ ל מֹוֵעֶ֑ ה  ְמעו  ... ֹאָּ֣ ר ש   אמ  ָֹ֖ ם ַוי  י א  א ְדָבָרֶ֑ ם  ָנָּ֣ יֲאכ ָ֔ ָּ֣ הָ֙ ְנב  ְהי  ִּֽ י 

 שמות, כ', ז. 32
 דברים, כ"ה, י"ז. 33
 פירוש הרמב"ן על התורה, דברים כ"ד, ט' 34
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יו א   'הָ֗  ְרָאהָ֙ ֵאָלָּ֣ ַ מ  רב ַ ֹום ֲאַדב   ֲחלָ֖ ִּֽ ע ב ַ ָ֔ וֹ  ְתַוד ָ ָכלֵכָ֖  לֹא ב ִּֽ ֶ֑ה ב ְ י מֹש   ָּ֣ ָ֖י  ן ַעְבד   ית  ב ֵ

ו א ֱאָמֵ֥ן הִּֽ ִּֽ ל ...נ  ה א  ָּ֣ ר פ   ה ֲאַדב   ת ו ְתֻמַנֵ֥ת  פ  ֞ ידָֹ֔ א ְבח  הָ֙ ְולָֹּ֣ ֹו ו ַמְרא  ֶ֑יט  'ָהָ֖ ב ָ֗ ַיב  

ִּֽה י ְבמֹש   ֵ֥ ַעְבד   ָ֖ר ב ְ ם ְלַדב ֵ א ְיֵראת ָ֔ ַעָ֙ לָֹּ֣ ו  ַמד ִ֨ ף  .ו  ַחר ַאֹ֧ ִּֽ ךְ  'הֶ֛ ַוי   ַלִּֽ ָ֖ם ַוי ֵ  37..ב ָ

  בדיוק יש לזכור במעשה מרים?מה קרה? מה 

 לכף זכות

התשובה לא תיאמן. מרים עשתה את הדבר הטוב והנפלא 
הייתה רק אילו  יותר שצריך להיעשות, ללא שום ספק, אךב

'משה  -ולא לאהרן  ,מרים למשה אחיה ואומרת לוהולכת 
עשית מפי הגבורה ואני דנה  -אחי, ברור לי שמה שעשית 

תוכל להסביר הספק, אבל בכל זאת, אותך לכף זכות ללא שום 
ברור שבאופן  –' מדוע עליך לפרוש מאשתך? לי איך אפשר?

   . הזה 'זכור'היה לנו הולא  תטאוח לא היתה היא כזה

אנחנו מבינים על מה מדובר? ה'לשון הרע' של מרים האם 
כל מאת האחוזים לכף זכות. את משה ברק שהיא לא דנה  היה

–ובארבע עיניים והכל מצוין  ודיסקרטיהדיבור היה קדוש 
שבו לא דנת את חברך לכף זכות הופך מיד היחיד רגע האבל 

'זכור את  –ל'השמר בנגע הצרעת' ולאזהרה חשובה כל כך 
 היך למרים'.ל-אשר עשה ה' א

א רק כשזה להרע, ולא רק ל זכור, בן אדם, איך לא מדברים!
 -יר במילים זה אין אפילו צורך להכבעל  -כשזה בפרהסיה 

אפילו כשזה 'רק' לא לכף זכות, הכל נהפך מיד לדיבור  אלא
. זכור ולמד, בן אדם, עד היכן דיבור טהור יכול ואסור רע

 ה רוע מחולל בעולם דיבור לא טוב!להגיע וכמ

 אל קריאת 'שלישי'. נחזורכעת ' שישי'עד כאן ההקדמה מ

 דרגות ענישה

עוסקת התורה בקבוצת הלכות שנוגעת למערכות  'שלישי'ב
 'מוציא שם רע', -מעוותות בין שני המינים  / יחסים מסובכות

הראשונה עוסקת באדם שנשא אישה  'מפתה'.-ו'אונס' 
. בעת אירוסיה לו שכביכול היא בגדה בו ,וציא עליה שם רעוה

האחרונה עוסקת באדם שהגיע לשפל המדרגה ואנס נערה 
זהו רצח  -תורה לאונס אינו צריך לימוד נוסף הבתולה. יחס 

 ,שהוא לא הצליח להתגבר עליו ,יצרו של ממש. זהו אדם שאת
 חילול גופה של אישה אחרת. כדי החליט לפרוק תוך 

ראשית, עונשים של 'הגיבורים' הללו. נבחן מהן העכשיו בואו 
, על איזה סעיף של כל אחד מהם 'נבין מהם 'סעיפי העברה

. ה'מוציא שם רע' עבר על סעיף אחד בלבד עברובחוק הם 
את ארוסתו ח"ו, . הוא לא הרג 'לא תלך רכיל בעמך' –בחוק 

 לה שם רע,ומוציא אותה הוא 'רק' שונא  -אותה הוא לא אנס 
לפי 'שהוא אפילו פעל מעליל עלילות, ממציא סיפור, ייתכן 

 ?במקרה זה מהו הדיןובכן, ... 'דינו עורכיהמלצת 

ְקחֶ֛  ירְוָלִּֽ ע  י ָהִּֽ ְקֵנֵ֥ ת ו  ז  ָ֖וא א  ֶ֑יש   ַהה  ֖רּו ֹאֽתוֹ ָהא  ֹו  ְוִיּסְ ו  ֹאתֶ֜ ְנש ִ֨ ֶסףְוָעִּֽ ָאה ֶכֶ֗ ֵ֣ ... מ 

ע ַעָ֖  ָּ֣ם ָרָ֔ ֵ יאָ֙ ש  י הֹוצ  ֵ֤ ָרֵאֶ֑ל ְולוֹ כ   ש ְ ת י  ַלָּ֣ תו  ה  ל ב ְ ָּ֣ את ְִּֽהי  ה לִֹּֽ ָָ֔ ש   ה   ְלא  ָחָ֖ ְ ל  ַ יו ַכֵ֥ל ְלש 

ל ָ יו כ   38.ָיָמִּֽ

משלם קנס גבוה )ב'( הוא ובנוסף  ,מלקות)א'(  –הוא מקבל 
סעיפי העבירה שלו  -. כעת נעבור לאונס מאד של מאה כסף

הוא פגע, הוא תקף, ממלאים דף שלם. הוא ביזה, הוא חילל, 
 הוא הרג ממש. ובכן, מהי הענישה?

עֲ  נ ַ ֵ֥י )הנער( ַהִּֽ ֲאב  ה  ַלִּֽ ֶ֛ מ ָ ֵֹכֵ֥ב ע  יש  ַהש   ִ֨ ָנַתן ָהא  ה ְוְ֠ ֶָּ֑סףָרָ֖ ים ּכָ ֵ֣ ִ ה ת ִּֽהְ  ְולוֹ  ֲחִמש ּ ָּ֣ י 

 ָָ֗ ש   אְלא  ה  לִֹּֽ נ ָָ֔ ָּ֣ר ע  ֵַּ֚חת ֲאש   ַ ל ה ת  ָ ה  כ  ָחָ֖ ְ ל  ַ ַכֵ֥ל ש  יו יו   39.ָיָמִּֽ

מהסכום של  תחצימבגובה הוא קנס הו קותשום מלאין כאן 
 מה הולך פה?? המוציא שם רע. שמענו את המשוואה הזו??

 פטפטת ברשת

להבין את הסיפור הזה אם  יקשה עלינובעולם המודרני שלנו 
  –נשוב ונצטייד בתורה הקדושה שלנו  לא

אך המוציא שם רע  אמנם חילל את גופה של האישה,האונס 
נשמתה, את כבודה, את אלוקיותה. שמו גופה, את חילל את 

, על ידי של האדם מתחלל על ידי הפטפטת הבלתי נגמרת
בכל שם רע' הוא היחיד  יא. ה'מוצהדיברור הבלתי פוסק

  ממוני!שמקבל גם עונש גופני וגם עונש התורה כולה 

האם אנחנו מסוגלים להפוך את התורה הזו להסתכלות שלנו 
הינו ל-עשה ה' אאנחנו מבינים את אשר אם העל החיים? 

  הזה?הנורא כדי ללמד אותנו את הדבר  – למרים

 תאמין שיכולים לתקן!

כי הקלקול  שלם,ועוד הערה אחרונה, שבלעדיה הסיפור לא 
 -נו מאמינים שניתן קלקל גדול, אך אם אם הללו כה במקרי

 לתקן. גם שר פחובה עלינו להאמין שא

שם רע וגם באונס ישנה הלכה מרתקת המשותפת  גם במוציא
לשני המקרים. אם רוצה האישה להישאר עם האיש הזה 

  –יב להישאר איתה שפגע בה, הרי שהוא מחו

א ל לִֹּֽ ָ ה  כ  ָחָ֖ ְ ל  ַ ַכֵ֥ל ְלש  יו יו   40.ָיָמִּֽ

א חפצה בזה. זו הלכה תה כל ימיו, אם היהוא מחויב לחיות א
לנו שהיא כן  לומרתורתנו הקדושה רוצה  -מאירה כל כך 

, היא נותנת גם במקרים הקשים ביותר מאמינה שאפשר לתקן
רק תאמין, כוח לצאת גם מהטראומות הקשות ביותר. אם לנו 

להפך כל חושך  נוכלהים שבנו, ל-אם רק נאמין בצלם הא
 לאור.
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