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''כי תצא למלחמה על איביך ונתנו ה' אלקיך בידך 
  ושבית שביו''

מה פשר הכתוב ''ונתנו ה' אלקיך בידך'', לכאורה 
מילים אלו מחוסרות הבנה, כי הרי ההיתר של ''יפת 
תואר'' נאמר בעצם המלחמה ללא קשר לתוצאותיה, 
ואפילו עוד בטרם הניצחון, אם כן מדוע הדגיש 

  הכתוב: ''ונתנו...בידך''?
  

ואר. אלא, מכאן יש ללמוד תנאי יסודי בהיתר יפת ת
אכן דווקא אם נותן ה' את האויב ביד ישראל, מותר 
לקחת בשבי יפת תואר. אבל יש מלחמות שבהן אין 
מנצחים, אלא כל צד שובה מהצד השני, וכאשר 
עושים שלום, או אפילו בעיצומה של המלחמה, 
מחליפים את השבויים שכבר אינם יכולים להילחם. 

ורה, יעכבו אם כן יתכן כי בגלל שביית היפת תואר וגי
  האויבים מלהחזיר שבוי מישראל הנמצא בידם.

'י חילופי שבויים ע' –בא הכתוב ללמדנו, כי בדרך זו 
הותרה יפת תואר, אלא רק באופן שבו לא  –הדדית 

גמור, רק אז יכול נצחון  – ''נתנו ה' אלקיך בידך''
  הוא לעכבה בעל כרחה.

  משך חכמה
  

  בן סורר ומורה'' ''כי יהיה לאיש
אומרת הגמרא בסנהדרין שבן סורר ומורה ''לא היה 
ולא עתיד להיות''. ועל כך מעיד שם רבי יונתן ואומר: 

  ''אני ראיתיו וישבתי על קברו''.
וכתב על זה הדבר אברהם: ''בן סורר ומורה'', אי 
אפשר לראותו בחיי חיותו, לפי שהוא נראה כלפי חוץ 

''ישבתי על ם החפץ בטובת הכל. אבל כמו צדיק ושל
קברו אפשר לראות. לאחר מיתתו, את  – קברו''

רואים לפתע את התוצאות הנוראות של מעשיו 
השפלים, ולמפרע מתברר כי אותו ''צדיק'' אינו אלא 

  ''בן סורר ומורה''.
 –בעל הדבר אברהם כתב  –כך הם ''המשכילים'' 

הם ב''טובת  לא ניכרים מעשיהם, דורשיםבחייהם 
הכלל'', להוציא את ישראל מה''חושך'' אל ה''אור''. 
דומה הוא כי מעשיהם כשרים וישרים. אבל, אחר 

רואים את התוצאות העגומות של כאשר  –מיתתם 
   –מעשיהם, לאיזו שפלות הם הובילו את כלל ישראל 

  

'בן סורר ' –אז רואים מה שהם היו באמת או 
  ומורה''!

  בעל הדבר אברהם
  

''ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע 
  מקרבך''

'ורגמהו'', וסיים בלשון ' –פתח הכתוב בלשון רבים 
  'ובערת הרע מקרבך''.' –יחיד 

ביאור הדבר הוא, כי בתחילה דיבר הכתוב אל אנשי 
העיר: ''ורגמהו כל אנשי עירו באבנים'', אך לאחר 

רם בר אל אבי הבן, אשר הגודמכן שב הכתוב ל
והשורש למעשהו של בנו, שהרי בגלל שלא התגבר 
על יצר ונשא יפת תואר, נולד לו אותו בן סורר 

  ומורה.
לכן, מורה לנו התורה ''ובערת הרע מקרבך'', כדי 
ששוב לא יקרה כדבר הרע הזה, עליך לבער את 
הרע שדבק בך, לשוב מהמעשה הרע שעשית, אשר 

  ומורה. בעקבותיו התגלגל אותו עוון של בן סורר
  האלשי''ך

  ''ובערת הרע מקרבך''
ע מקרבך'', רבכמה מקומות בתורה נאמר ''ובערת ה

אך בזקן ממרא שינתה התורה ואמרה ''ובערת הרע 
  מישראל'', וצריך להבין פשר שינוי הלשון.

  
נראה, שבאה התורה לרמוז כי חטאו של זקן ממרא 
אינו רק פגיעה בכבוד השופטים, אשר אם רצו 
למחול לו, יכולים הם, ובידם תליא מילתא. התורה 
משמיעה לנו שמעשהו של אותו זקן ממרא הוא רעה 
חולה העלולה לחלחל ולהתפשט בכלל האומה 
הישראלית. אם היחיד אינו מבטל את דעתו בפני 

גדולי האומה, יהפך עם ישראל אגודות  מעלת
אגודות, ויתפרד הקשר האמיץ של מעלת כלל 

'גוי אחד בארץ'', לכן אין כח ביד בית דין ' –ישראל 
למחול על חטאו של הזקן ממרא, כי אין בכוחם 
למחול על כבוד האומה וקיומה, כשם שמלך שמחל 
על כבודו אין כבודו מחול, כי כבוד המלך הוא כבוד 

  מה.האו
זו הסיבה שהדגישה התורה ''ובערת הרע מישראל'', 
כי זקן ממרא פוגע במעשהו בכבודו ובצביונו של עם 
ישראל כולו. ומסיים המשך חכמה ''וזה חלק גדול 



ן וממציא דרך חדש מכוחות התאווה, להיות מצוי
  ולהבדל מן הכלל, השם ישמרנו''.

  מהמשך חכ
  

''שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען 
  ייטב לך והארכת ימים''

הבטיחה  –הקן וכיבוד אב ואם שילוח  –בשתי מצוות 
  התורה אריכות ימים.

והנה, אין השלימות ניכרת באדם, אלא כאשר נוהג 
הוא בב' מידות הפוכות, כמו מידת הרחמים מחד 

 . כי כאשר נוהג האדםךומידת האכזריות מאיד
במידה א', אין זו הוכחה כי צדיק הוא העושה רצון 
ה', שהרי יתכן שזהו טבעו להיות רחמן או אכזר. 
אבל כאשר נוהג הוא בב' מדות הפוכות זו מזו, אזי 
מוכח הוא שהוא צדיק אשר אין הוא הולך אחר טבעו 

  ותכונותיו, אלא אך ורק מקיים רצון בוראו.
ו מזו: מצד א', לכן ציווה הקב''ה ב' מצוות הפוכות ז

אב ואם. ומצד שני, מצוה כיבוד  –מצוה של רחמנות 
הקן, שיש בה מידה רבה של שילוח  –של אכזריות 

אכזריות, בנוטלו הבנים ובשלחו את האם, עד 
  האם מחמת צערה מטביעה עצמה במים.שלפעמים 

כאשר מקיים האדם ב' מצוות אלו גם יחד, הריהו 
נשלם בתכלית הטוב, לכן הובטחנו בב' מצוות אלו 

  אריכות ימים.
מכאן מובן מדוע לאחר שעמד אברהם אבינו בניסיון 
העקידה נאמר ''עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה'', 
ולכאורה, האם עד עכשיו לא ניכרה יראת אלוקים 

  שבו?
כל מעשיו ונסיונותיו עדיין אפשר היה לומר כי ברם, ב

הולך הוא אחר טבעו, להיות רחום וחנון ובעל חסד. 
רק לאחר שעמד בנסיון העקידה לעשות מעשה של 
אכזריות מכח מצוות בוראו, ניכר כי כל מעשיו הם על 

  פי ציווי ה' והרי הוא צדיק גמור.
  אורות הגר''א

  
  ''נשך כל דבר אשר ישך''

ן שאפילו ריבית דברים אסורה. ומהו ו מכאחז''ל למד
ריבית דברים? אומרת הגמרא: רבי שמעון בן יוחאי 
אומר: מנין לנושה בחבירו מנה, ואינו רגיל להקדים 

לו שלום? תלמוד לומר: לו שלום שאסור להקדים 
  דיבור אסור.אפילו  –אשר ישך''  דבר''נשך כל 

כלומר, אם לדוגמא עד אז לא היה רגיל לומר לאותו 
אדם ''בוקר טוב'', ומאז שהלוה לו כסף התחיל לומר 

  זוהי ריבית דברים. –לו ''בוקר טוב'' במאור פנים 
וה יכלכל ''טוב איש חונן ומלדבר זה רמוז בפסוק: 

  , צריך ''חונן ומלוה''אחרי שאדם  דבריו במשפט'',
  

ולא ידבר מה  ''יכלכל דבריו במשפט''שהלווה 
  שאסור.

  הבן איש חי
  
ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם ''

  נהרים לקללך''
לכאורה קשה, הלא בלק בלבד שכר את בלעם, 
ומדוע מאישימים את כל העם, ולא אומרים כי רק 

  זרעו של בלק לא יוכל לבוא בקהל ה'?
  

אך כל העם אלא, שאמנם רק בלק שכר את בלעם, 
את עם ישראל בלחם ומים, ועל כך מגיע לא קידמו 

  להם עונש שלא יבואו להם בקהל ה' עד עולם!
  מדוע? 

באר הפנינים יקרים: במדרש מסופר שכאשר עמד 
הקב''ה להביא מכות על המצרים, טענו המצרים: 
פרעה הוא שגזר את הגזירות על היהודים והוא לבדו 

  צריך לקבל עונש. מדוע נענש גם אנו?
''ה: כשהיהודים הלכו לחפש תבן אמר להם הקב

בשדות, אתם הרבצתם להם. נכון שהתעללתם בהם 
מעט, לא כמו פרעה, אך זה מה שהיה ביכלתכם 
לעשות, ומכאן שאם יכלתם, הייתם מתעללים בהם 

  יותר. על כן תקבלו גם אתם את העונש במלואו.
הוא הדין לענייננו: רק בלק הוא ששכר את בלעם, 

ימו עמו, כי מספיק שהעם אבל כנראה שהעם הסכ
עשה דבר קטן: ''על דבר אשר לא קדמו אתכם 

 –בלחם ובמים'', ללמדנו שאם היתה להם היכולת 
הם היו שוכרים את בלעם. לכן כולם אסורים גם 

  לבוא בקהל ה'.
 –עמונית, מואבי ולא  –אמנם, אומרים חז''ל ''עמוני 

ייך מואבית''. בנשים המואביות והעמוניות לא שולא 
אין [בלחם ומים] וטעם זה, שכן ''דרכו של איש לקדם 

דרכה של אשה לקדם'', הרי שאי נתינת הלחם 
אי  –והמים לא נבעה אצלן מרוע לב, וכיון שכך 

אפשר להביא מכאן ראייה שהן רצו להרע לישראל, 
ממילא אין סיבה להעניש גם אותן על השכירות של 

  בלעם והתרו לבוא בקהל ה'.
  פנינים יקרים

  

  מזל טוב! שבת שלום!
  

  לאור לרגל שמחת הבר מצוה יוצא 
  נ''י ברדא יוסף אלחנןשל הבחור הנעים 

  ת מעלה מעלה בתורה וביראת שמים!לושיזכה לע
  

  לכל ענייני העלון נא לפנות ל
kosssover@gmail.com 

 


