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 כי תצא

ת ַּמּדוַע .1 י ֵתֵצא'ּ ִנְסְמָכה ָפָרׁשַ ה ַהקֹוֶדֶמת' ּכִ ַּלָפָרׁשָ ּ? 

ַתב  ַעל ַהטוִריםכָּ ּּבַ ֵתי ִמְלָחמֹות: "ּ ין ׁשְ ת ֶעְגָלה ֲערּוָפה ּבֵ ָרׁשַ ִתיב ּפָ ָּלָמה כְּ ים ָלה ? ּ ִּהְקּדִ
ֹוֵנא, ִמְלָחָמה ִאם יֹאַמר ַהּשׂ י ֵע: ׁשֶ ִמְלָחָמה ָהאֹו– ְויֹאְמרּו, ת ִמְלָחָמהֶאֱהרֹג כִּ  .ְּיִבים ֲהָרגּוהּו ּבַ

ִקי ַלֲהֹרג ָהרֹוֵצַח,  לֹוַמרּוְכִתיב ִמְלָחָמה ַאֲחֶריָה ם ַהּנָ ִמְלָחָמה , ְּתָבֵער ּדָ ך ֵתֵלך ּבַ ְּוַאַחר כָּ ְ ְּ
ִמְלָחָמה ַיַחד. ּּוְתַנֵצַח יִחים ֵליֵלך ׂשֹוְנִאים ּבַ ְּולֹא ָהיּו ַמּנִ ִמְלָחָמה, ְ ָמא ַיַהְרגּו ֶזה ָלֶזה ּבַ ּׁשֶ ּ ."

יֹות ָרׁשִ ְסְמכּו ַהּפָ ּנִ ָמה ִסּבֹות ׁשֶ ַעל ַהּטּוִרים עֹוד כַּ ר' : "ּמֹוִסיף ּבַ ה ַהָיׁשָ י ַתֲעׂשֶ ּכִּ ּ ְוָסִמיך ָלה ,'ּ י 'ְ כִּ

יִקים –' ֵּתֵצא ַלִמְלָחָמה ֵאין יֹוְצִאין ַלִמְלָחָמה ֶאָלא ַצּדִ ּ ׁשֶ ּ ְוָסִמיך ָלה ,' 'ה'. .)סוטה מד(ּ י ֵתֵצא 'ְ כִּ
ם יֹוֵצא ִעְמך–' ַּלִמְלָחָמה ֵ ַהּשׁ ָ לֹוַמר ׁשֶ ֱאַמר , ּ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ּגֹוִים' ְוָיָצא ה'כְּ   ".)ג, זכריה יד(' ְוִנְלַחם ּבַ

ִמְלָחָמה ִמחּוץ ָלָאֶרץִּחְזקוִניַה ֵתנּו ּבְ ָפָרׁשָ ר ּבְ ְמֻדּבָ אןִנְסְמָכה : "ְוָלֵכן, ּ ְמָפֵרׁש ׁשֶ ֵאין , כָּ לֹוַמר ׁשֶ

ָאֶרץ ּנֹוֶהֶגת ּבָ ְלֵעיל ׁשֶ יֹות ּדִ ָרׁשִ ִדין ּפָ ל חּוָצה ָלָאֶרץ כְּ ה זֹו ׁשֶ ָרׁשָ ין ּפָ   ".ּדִ
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יֹותֵמַעם לֹוֵעזַה ָרׁשִ ָמה ִסּבֹות ִלְסִמיַכת ַהּפָ ת : "ּ ֵמִביא כַּ ָרׁשַ סֹוף ּפָ תּוב ְלַמְעָלה ּבְ ָאַמר ַהכָּ ְלִפי ׁשֶ
ֵעיֵני הְּוַאָתה'ׁשֹוְפִטים  ר ּבְ ה ַהָיׁשָ י ַתֲעׂשֶ ך כִּ ִקי ִמִקְרּבֶ ם ַהּנָ ּ ְתַבֵער ַהּדָ ָ ּ ִאם ... '  'ּ ִלְרֹמז ָלנּו ׁשֶ

ִמְלָחָמה  ט ְנַנֵצַח ּבַ ּפָ ין ְוַהִמׁשְ ה ַהּדִ ַּנֲעׂשֶ לֹום... ּּ ָ ִוד ַהֶמֶלך ָעָליו ַהּשׁ ְְוֵכן ָאַמר ּדָ ט ': ּ ּפָ יִתי ִמׁשְ ָעׂשִ

יֵחִנ ל ַתּנִ ָקיָּוֶצֶדק ּבַ אֹוָתה ַהְזכּות . 'י ְלעׁשְ ּבְ ֵלל ְלָפֶניך ׁשֶ ט ְוֶצֶדק ֲאִני ִמְתּפַ ּפָ יִתי ִמׁשְ ָעׂשִ ֵני ׁשֶ ִּמּפְ ּ ָ ּ

יַח ְלאֹוְיַבי ַלֲעׁשֹק אֹוִתי  ה ַהקֹוֶדֶמת... ַּאל ַתּנִ ָרׁשָ ה זֹו ַלּפָ ָרׁשָ ְּועֹוד ַטַעם ָלָמה ִנְסְמָכה ּפָ ּ :

ה, ְּלַלְמֵדנּו ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ַרק כְּ ֵעיֵני הׁשֶ ר ְוַהּטֹוב ּבְ ַהִמְתָיֵרא ֵמֲעֵברֹות . ּנּוַכל ָלֵצאת ַלִמְלָחָמה' ּ ַהָיׁשָ ּׁשֶ
ָידֹו חֹוֵזר ֵמעֹוְרֵכי ַהִמְלָחָמה ּבְ ל ַהָקּבָ. ּׁשֶ מֹו ׁשֶ י ֵתֵצא'ה ְל"ְְועֹוד ִנְסָמך ׁשְ ְמַסֵים ' כִּ ּׁשֶ ה 'ּ י ַתֲעׂשֶ ּכִּ

ֵעיֵני ה ר ּבְ ִצְבאֹוָתיו ְלַהְנִחיל ָלנּו ִנָצחֹון"ַהָקּבְָּלַלְמֵדנּו ׁשֶ. ' 'ַּהָיׁשָ ּה הּוא ַהיֹוֵצא ּבְ ְועֹוד ֶרֶמז ֵיׁש . ּ

יֹות ָרׁשִ ל : ִלְסִמיכּות ַהּפָ ין ׁשֶ ית ּדִ י ּבֵ ֵאין ַהֶמֶלך יֹוֵצא ְלִמְלָחָמה ֶאָלא ַעל ּפִ ין הּוא ׁשֶ ַּהּדִ ְ ּ
ְבִעים ְוֶאָחד אּוִרים ְוֻתִמ, ׁשִ ֱאַמר, יםְּוֵכן ָהיּו ִנְמָלִכים ּבְ ּנֶ ה ַהקֹוֶדֶמת ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ְּוֶזהּו ְמֻרָמז ּבַ ּ :

ְָוָיְצאּו ְזֵקֶניך ְוׁשְֹפֶטיך ְוגֹו' ֵני ֵלִוי', ָ ׁשּו ַהּכֲֹהִנים ּבְ   ".ְוִנּגְ

תוב  .2 ַּמּדוַע ּכָ י ֵתֵצא ַלִמְלָחָמה'ּ ָלֵחם'ְולֹא ' ּּכִ י ּתִ  '?ּּכִ

ֵרׁש  ִמְלֶחֶמת ָהְרׁשּות ַהכָּ: "י"ַרׁשִּפֵ רּבְ ָרֵאל ֵאין לֹוַמר , תּוב ְמַדּבֵ ִמְלֶחֶמת ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ִביָת 'ׁשֶ ְוׁשָ

ְביֹו ָבר ֶנֱאַמר ' ׁשִ ֲהֵרי כְּ ָמה ')טז, דברים כ(ׁשֶ ל ְנׁשָ   .'ּלֹא ְתַחֶיה כָּ

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ י ֵתֵצא'ְוָאַמר : "ּ ֵקם ', כִּ ִּתְהֶיה ְיִציָאְתך ַלִמְלָחָמה ְלִהּנָ ָ ֵָמאֹוְיֶביך ּ

ֵהם אֹוְיֵבי ה ֶרך אֹוְמרֹו ', ׁשֶ ְנֶאיך ה ')כב-כא, תהלים קלט(ְַעל ּדֶ ָנא ְוגֹו' ֲָהלֹוא ְמׂשַ ְלאֹוְיִבים ָהיּו ' ֶאׂשְ

ה ֵכ, ְָיִציָאְתךְּלַטַעם ֶזה ִתְהֶיה . 'ִלי ְביֹו' ּוְנָתנֹו ה'ן ְּוִאם ַתֲעׂשֶ ִביָת ׁשִ ָיֶדך ְוׁשָ ֶָאלֶֹקיך ּבְ ּּוִמֶזה . 'ָ

ן  זּוַלת כֵּ ַּאָתה ָלֵמד ׁשֶ ִעְנָין–ּ ָאַמר ּבָ ַעם מּוָבן ִמַמה ׁשֶ ּ ִאם ִתְהֶיה ְיִציָאְתך ְלַטַעם ַאֵחר ְוַהּטַ ָ ּ ,
ִיְתֵנהּו ה ֵּאינֹו ֻמְבָטח ׁשֶ ָידֹו' ּ   ".ּבְ

ַתב ַה י ֵת'ַמהּו : "ְּכִלי ָיָקרכָּ י ֵתֵלך'ָהָיה לֹו לֹוַמר '? ֵצאכִּ י ִת'אֹו ', ְכִּ '? ַּלִמְלָחָמה' ּוַמהּו .'ָּלֵחםכִּ

ֵעי ֵליה י , ִּלְלחֹם ִמּבָ ֵאין ַאָתה לֹוֵחם' ְלִמְלָחָמה'כִּ ַמע ׁשֶ י ִאם ְלַמַען ְראֹות ַהִמְלָחָמה , ַּמׁשְ ּכִּ
אָת  ִנים... ּבָ ֵני ּפָ ׁשְ ה ָמקֹום ִאִתי ְלָפֵרׁש ֶזה ּבִ ֵרׁש ָהַרְמּבַ: ְּוִהּנֵ ּפֵ ֶדֶרך ׁשֶ ָרׁשָ"ְָהֶאָחד הּוא ּכְ ה זֹו ן ּפָ

סּוק  ָבר ָרע'ַעל ּפָ ַמְרָת ִמּכֹל ּדָ י ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶביך ְוִנׁשְ ּכִּ ּבּור ָרע, )י, דברים כג(' ָ ְוהּוא , ַהְינּו ּדִ
ה ְמאֹד יֹוֵתר ִמן ָהאֹוְיִבים, ָלׁשֹון ָהָרע ה ַרּבָ יֵניֶהם ַמכָּ יֵניֶהם ַמֲחלֶֹקת ְוַיּכּו ּבֵ לֹא ְיֵהא ּבֵ ֵדי ׁשֶ . ּכְּ

רּורְוֶז ָבר ּבָ ין ַהלֹוֲחִמים ֲהֵרי ֵהם ְמֻנָצִחים, ה ּדָ לֹום ּבֵ ֵאין ׁשָ ׁשֶ כְּ ּׁשֶ ָרֵאל , ּ ָקָרה ְלָפִריֵצי ִיׂשְ מֹו ׁשֶ ּכְּ

ִני ֵ ִית ַהּשׁ ּבַ י ֵתֵצא'ְְלָכך ָאַמר . ּבַ ְלׁשֹון ְיִציָאה' כִּ ִניִמית תֹוך ָהִעיר, ּבִ ְִמֵעט ַהִמְלָחָמה ַהּפְ ּ , לֹוַמר. ּ
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ְוָקא  ּדַ יך ְלִמְלָחָמהׁשֶ ּפֶ ֵצאְתך ָהִעיר ִתְפרֹׂש כַּ ָּבְ יֵניֶכם , ָּ לֹום ּבֵ תֹוך ָהִעיר ִיְהֶיה ׁשָ ֶרך ... ְֲאָבל ּבְ ְַהּדֶ

ִני ֵ ַעת ִיְצְרך ָהָרע, ַהּשׁ ל ּדַ א ְלַבּטֵ ּבָ   ".ָׁשֶ

ִמְלֶחֶמת ַהֵיֶצרְּכַתב סֹוֵפרַה תּוב ּבְ ר ַהכָּ אן ְמַדּבֵ י כָּ תּו. ּ ְמָפֵרׁש כִּ א ַהכָּ ְלִמְלָחָמה זֹו ּבָ ּב ְלַלֵמד ׁשֶ ּ
ה –ה "ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ֶאת ֶעְזַרת ַהָקּבָ ֶכת ֻסכָּ ַמּסֶ ָמָרא ּבְ ל ָאָדם : ":)נב( ּוְכִדְבֵרי ַהּגְ ִיְצרֹו ׁשֶ

ָכל יֹום ְוִאְלָמֵלא ַהָקּבָ ר ָעָליו ּבְ ּבֵ  מּול ָהָאָדם לֹא ָיכֹל ְלִהְתמֹוֵדד". ה עֹוְזרֹו ֵאינֹו ָיכֹל לֹו"ִמְתּגַ

ר ַעל ִיְצרֹו"ִיְצרֹו ְלַבד ְוהּוא ָזקּוק ְלֶעְזַרת ַהָקּבָ ּבֵ ֵדי ְלִהְתּגַ ל ָמקֹום. ה כְּ ַעל ָהָאָדם , ְַאך ִמכָּ
ל–ָלֵצאת ְלִמְלָחָמה  ר  ַמה ַלֲעׂשֹות כָּ ֶאְפׁשָ   . ה ַיֲעזֹר לֹו" ְוָאז ַהָקּבָ– ׁשֶ

ַעל ַהטוִרים ּּבַ ִעְנָיּ ׁשּוט ּבְ רּוׁש ּפָ ט: "ן ִנהּול ִמְלָחָמה ֵמִביא ּפֵ ׁשָ ֶרך ַהּפְ י ֵתֵצא'ָאַמר , ְַעל ּדֶ ', כִּ

לֹוַמר ֵצא ֲאֵליֶהם ִחיתּו ָהָאְּוַאל ַתִניֵחם ָלבֹו, כְּ ן ַיׁשְ   ".ֶרץָא ָעֶליך ּפֶ

ַת אֹלְו: "ֵמַעם לֹוֵעזַהב כָּ יר ְלׁשֹון ְי,ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ָלֶכם ִלׁשְ תּוב ָצִריך ְלַהְזכִּ ְ ָלָמה ָהָיה ַהכָּ ? ִציָאהּ

י ִתָלֵחם ִעם אֹוְיֶביך  י ָהָיה ִאלּו ָהָיה ֶנֱאַמר כִּ ַָוֲהֵרי ּדַ ּ ה ... ּּ ְקׁשָ ַהתֹוָרה ּבִ ֲּאָבל ֲעֵליֶכם ָלַדַעת ׁשֶ ּ
יֵדי ָאָדם ַנֲעׂשֹות י ַהִמְלָחמֹות לֹא ּבִ נּו ָהֱאמּוָנה כִּ י ה, ִּלְנטַֹע ּבָ ַעל "ַהָקּבָ... ִאיׁש ִמְלָחָמה ' כִּ ה ּבַ

ָצ ֲעדֹו, חֹוןַּהּנִ ַרך ִיְגמֹר ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ִהיא ְוַהּשׁ ל ׁשֶ לּות כָּ ַתּדְ ְְוֵאין ָאָדם ָצִריך ֶאָלא ַלֲעׂשֹות ִהׁשְ ְּ ּ."  

ַּמה ֵפרוׁש  .3 ת ׁשְֹפִטים' ַָעל ֹאְיֶביך'ּ ָפָרׁשַ ּוְבַמה ׁשֹוֶנה ָפסוק ֶזה ֵמַהָפסוק ּבְ ּ ּּ ּ? 

תּוב)משפטים( ְּמִכיְלָתאּבִ ָיה– עֹוֵבד ֱאִליִלים ֶזהּו ּגֹוי: " כָּ י יֹאׁשִ ְבֵרי ַרּבִ עֹוְבֵדי .  ּדִ ְוֵכן ָמִצינּו ׁשֶ

ָכל ָרֵאל ּבְ ֱאַמר ,ָמקֹום ֱאִליִלים ְקרּוִיים אֹוְיִבים ְלִיׂשְ ּנֶ י ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶביך': ׁשֶ   ".)י, דברים כג(' ָכִּ

יֹו' ָאְֹיֶביך' : " ּכֹוֵתבְּכִלי ָיָקרַה ך ָאַמר , יםְלׁשֹון ַרּבִ, ד"ּבְ . 'ּוְנָתָנם'ר ָהָיה לֹו לֹוַמ', ְנָתנֹו'ְְוַאַחר כָּ

ֶנֶגד ֹאְיֶביך '– 'ַָעל אְֹיֶביך' ְפִרי. ָהָיה לֹו לֹוַמר' ָכְּ ם ַהּסִ ׁשֵ יק ּבְ ַעל ': ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּוְבַיְלקּוט ַמּסִ
ֶנֶגד אְֹיֶביך', ָאְֹיֶביך ָיֶדךֶָאלֶֹקיך ' ּוְנָתנֹו ה'. ָכְּ ִעְנָין ִא– 'ָּבְ ל ָהָאמּור ּבָ יָת כָּ ה, ם ָעׂשִ ֶָאלֶֹקיך ' סֹוף ׁשֶ

ָיְדך   ".ָנֹוְתנֹו ּבְ

ֵפרּוׁש ַהִמָלה  ירֹו ִמי ֶזה אְֹיֶביך ּבְ ַהְסּבִ ִלי ָיָקר ּבְ יך ַהכְּ ַּמְמׁשִ ּ ָ אֹוֵיב : "'ּוְנָתנֹו'ְ ר ּבְ ְמַדּבֵ אי ׁשֶ ֶּאָלא ַוּדַ ּ

ְכָלל  ָהָיה ּבִ ָרִטי ׁשֶ ָבר'ָאְֹיֶביך'ֶאָחד ּפְ יר כְּ ִהְזכִּ ים ׁשֶ י , ּוִמי הּוא ֶזה ְוֵאיֶזה הּוא,  ָהַרּבִ ֵאין ֶזה כִּ

ִניִמי ִמְלָחָמה , ִאם ַצר ְואֹוֵיב ּפְ ָנה ּבַ כָּ ַעת ַהּסַ ׁשְ יֹוֵתר ּבִ ָטן הּוא ֵיֶצר ָהָרע ַהְמַקְטֵרג ּבְ ּהּוא ׂשָ ּ ...
ְר, ְלׁשֹון ָיִחיד' ּוְנָתנֹו'ָאְמָנם ִמְדָקָאַמר  ַעל כָּ ֲּחך ַאָתה ָצִריך ְלָפְרׁשֹו ַעל ַהֵיֶצר ָהָרעּבְ ְ ן. ָּ , ְוִאם כֵּ

ָאַמר  ׁשֶ י ֵתֵצא ַלִמְלָחָמה ַעל אְֹיֶביך'כְּ ָכִּ ים' ּ ֵני ִמיֵני אֹוְיִבים, ְלׁשֹון ַרּבִ ֶזה ׁשְ ַלל ּבְ אי כָּ ֵהן : ַוּדַ

ָנה, אֹוֵיב ִחיצֹוִני ַעת ַסכָּ ׁשְ ִניִמי ַהְמַקְטֵרג ּבִ ת ׁשֹוְפִטים , ֵיׁש ְרָאָיה ָלֶזהְו. ֵּהן אֹוֵיב ּפְ ָפָרׁשַ י ּבְ כִּ
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ִתיב י ֵתֵצא ַלִמְלָחָמה ַעל אְֹיֶב': כְּ לֹא יֹו, )א, דברים כ(' ָךיּכִּ י"ּבְ ְסָתם , ת"ד ֵאֶצל ַהּבֵ ר ּבִ ְוֶזה ְמַדּבֵ
יֹו' ָאְֹיֶביך'ְוָכאן ֶנֱאַמר , אֹוֵיב ְלַבד ים, ד"ּבְ אי, ַּהמֹוֶרה ַעל אֹוְיִבים ַרּבִ ִניִמי ַוּדַ ַלל ִחיצֹוִני ְוַהּפְ  כָּ

ֶּאָחד ֵמֶהם ִיֵתן ְתִחָלה', ּוְנָתנֹו'ְוָאַמר . ַיַחד ּ אי ַהֵיֶצר ָהָרע, ּ ָידֹו , ְּוֶזה ַוּדַ ִאם ֵאין ִיְצרֹו ָנתּון ּבְ ׁשֶ

ְּתִחָלה ֵחְטא, ּ הּוא ְמֻלְכָלך ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ ְֵאינֹו ָיכֹל ְלַנֵצַח אֹוֵיב ִחיצֹוִני ֶזה כָּ ְן ַהֹצֶרך ְלָפֵרׁש ַעל כֵּ. ּ ּ
ֶנֶגד אְֹיֶביך–' ַָעל אְֹיֶביך' ָאה ִמְלַמְעָלה, ָ כְּ ִעם ַהֵיֶצר ָהָרע ֵאיָנה ּבָ י ַהִמְלָחָמה ׁשֶ ּכִּ ּ ּ י ִאם , ּ כִּ

ָּהָאָדם ָצִריך ִלְהיֹות ַהַמְתִחיל ְוה ָאַמר. ִיְגמֹר ַעל ָידֹו' ְ ה': ֶזהּו ׁשֶ ָיְדך' סֹוף ׁשֶ ֶָאלֶֹקיך נֹוְתנֹו ּבְ ָ' ,
ה ֵמִעְנְיֵני ִנצּוַח ְוַתְחּבּולֹות ֶנֶגד ִיְצְרך–סֹוף  ַתֲעׂשֶ ים ׁשֶ ל ַהַמֲעׂשִ ָ ַהְינּו ַאַחר כָּ ּ ּ ַלח ֶעְזרֹו ' ְוה, ּ ִיׁשְ

  ".ַלּסֹוף

ַּעל ִמי ְמַרֵמז ַהָפסוק .4 ּ ר ִלְלמֹד ֵמַהָפסוק? ּ ּוָמה ֶאְפׁשָ ּּ? 

ִמְדָרׁש תּוב ּבַ ֶרְכָיה: "ּכָּ י ּבְ ֱאַמר,  ֶזה ַיֲעקֹב'יׁשִא': ָאַמר ַרּבִ ּנֶ . )זכ, בראשית כה(' ְּוַיֲעקֹב ִאיׁש ָתם': ׁשֶ

ים' ֵתי ָנׁשִ ְכִתיב, זֹו ָרֵחל' ָהַאַחת ֲאהּוָבה, 'ָרֵחל ְוֵלָאה' ּׁשְ ם ֶאת ָרֵחל': ּדִ , )ל, בראשית כט(' ַּוֶיֱאַהב ּגַ

נּוָאה' ְכִתיב, זֹו ֵלָאה' ְוָהַאַחת ׂשְ נ' ַּוַיְרא ה': ּדִ י ׂשְ ְוָיְלדּו לֹו ָבִנים '. )לא, בראשית כט(' ּוָאה ֵלָאהכִּ

נּוָאה ֵתיֶהן ָיְלדּו לֹו' ָהֲאהּוָבה ְוַהּשְׂ ֶהֱעִמיָדה ֵלָאה. ּׁשְ ֵלָאה ֶהֱעִמיָדה . ֶהֱעִמיָדה ָרֵחל, ָמה ׁשֶ

ֵלָאה . יםְוָרֵחל ֶהֱעִמיָדה ְנִביִא, ֵלָאה ֶהֱעִמיָדה ְנִביִאים. ְוָרֵחל ֶהֱעִמיָדה ְמָלִכים, ְמָלִכים
ִניָאה'. ְוָרֵחל ֶהֱעִמיָדה ׁשְֹפִטים, ֶהֱעִמיָדה ׁשְֹפִטים כֹר ַלּשְׂ ן ַהּבְ ֱאַמר, ֶזה ְראּוֵבן' ְוָהָיה ַהּבֵ ּנֶ : ׁשֶ

מֹו ְראּוֵבן' ן ַוִתְקָרא ׁשְ ַּוַתַהר ֵלָאה ַוֵתֶלד ּבֵ ּ   ".)לב, בראשית כט(' ּ

ַעל ַהטוִרים ּּבַ ים' : " ְמָפֵרׁשּ ה ָנׁשִ ִפיםַמְר, ַמְרּבֶ ׁשָ ה כְּ ֵיׁש לֹו , ָ לֹוַמר ְלך– )ז, אבות ב(' ּבֶ יָון ׁשֶ ֵתי ּכֵּ ּׁשְ
ים  ִנָיה ָהַאַחת עֹוׂשָ–ָנׁשִ ְ ָנא ַהּשׁ ִיׂשְ ֵדי ׁשֶ ֶפיָה כְּ ְכׁשָ ַתִים: "ְוֵכן ְמָפֵרׁש, "ּה ּבִ ֵיׁש לֹו ׁשְ יָון ׁשֶ כֵּ ּׁשֶ ּ ,

אי ַאַחת ֲאהּוָבה י , ַוּדַ ים 'כִּ ה ָנׁשִ ִפים ַמְרּבֶ–ַמְרּבֶ ׁשָ ֶפיָה ', ה כְּ ְכׁשָ ל ַלֲעׂשֹות ּבִ ַתּדֵ ְּוָכל ַאַחת ִתׁשְ ּ
ֶיֱאַהב אֹוָתה ּׁשֶ ּ."  

ים ׁשִ ֵתי ַהּנָ ל ׁשְ ה ַהֹזאת ׁשֶ ָרׁשָ ִמיַכת ַהּפָ ּסְ ְתבּו ׁשֶ ים כָּ ר ְמָפְרׁשִ ִּמְסּפָ נּוָאהּ ַאַחת ֵמֶהן ׂשְ   ׁשֶ

ן סֹו ת ּבֵ ְלָפֶניָה ּוָפָרׁשַ ת ְיַפת תַֹאר ׁשֶ ְּלָפָרׁשַ ָאה ְלַלְמֵרר ּומֹוֶרה ַאֲחּ ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ֵדֶּריָה ּבָ ּנּו ׁשֶ
ת ְיַפת תַֹאר. ִמְצָוה ַוֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה ָלַקח ֵאׁשֶ ִּאיׁש ׁשֶ נֹא אֹוָתה, ּ ֵלד , ּסֹופֹו ִלׂשְ ִיּוָ ְּוסֹוָפם ׁשֶ

ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה   .ָלֶהם ּבֵ
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ר .5 כֹורּוָמה ַהֲחׁשִ? ַעל ֵאיֶזה יֹום ְמֻדּבָ ל ַהּבְ ֶזה ְלֶחְלקֹו ׁשֶ  ?ּיבות ּבָ

ַתב ַעל ַהטוִרים כָּ ּּבַ יֹו' : "ּ ָנית ֶאֹו ַהְנִחילםּבְ י ְיהּוָדה . מֹותֹוּסֹוֵפי ֵתבֹות . 'ו ּבָ ָאַמר ַרּבִ ָרַמז ְלַמאי ּדְ

ְכְנסּו ְלַבֵקר ֶאת ַהחֹוֶלה' ּנִ ה ׁשֶ לֹׁשָ יֹום , ּׁשְ תֹוַרת ֵעדּות [ ָרצּו ּכֹוְתִבין–ּּבַ ,  ְנָכָסיוְ ֵהיָאך ַמְנִחילּבְ

ך ֵמִעיִדי יןְְוַאַחר כָּ ית ּדִ ְפֵני ּבֵ ין; ]ם ּבִ ין ּדִ ה [ָרצּו עֹוׂשִ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ֵני ׁשֶ ֲעְצָמם ִמּפְ ִנים ּבְ ַלְיָלה , ]ָדּ ּּבַ

ין– ין ּדִ ַליָלה [' ּכֹוְתִבין ְוֵאין עֹוׂשִ ין ּבַ ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּדִ ַעת ְוֶזה ַמ. ):בבא בתרא קיג( ]ּׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ְמַצּוֶ ּה ׁשֶ
ין, מֹותֹו יֹום ֵיׁש לֹו תֹוַרת ּדִ ִּאם הּוא ּבַ ּ."  

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשמֹוִסיף ָה ָניו: "ּ ר לֹו ֶאת ּבָ יֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ֲאׁשֶ ְּלַהְסִמיך ֵתַבת , ְולֹא ָאַמר ּבְ ְ

ָניו'ְלַמֲאָמר ' ַהְנִחילֹו' ָיכֹל ָהָאב ְלַהְנִחיל ְלֵבן ֶאָחד ְּלַרֵמז ְסָבַרת ֲחָכִמים ', ֶאת ּבָ ָאְמרּו ׁשֶ ּׁשֶ

ִפי ַהֲחֻלָקה ּנֹוֵגַע לֹו כְּ ָניו יֹוֵתר ִמַמה ׁשֶ ִּמּבָ ל ָאח , ָלֵכן". ּ ַנִים ִמכָּ י ׁשְ כֹור הּוא ּפִ ל ַהּבְ ֶחְלקֹו ׁשֶ
ָניו, 'ַאֵחר יֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ּבָ ל ָהָאב', ּבְ יֹום מֹותֹו ׁשֶ ַהְינּו ּבְ ָּתר ָלָאב ְלַחֵלק ֶאת ְנָכָסיו ֲאָבל ֻמ. ּדְ ּ

ַחִיים  הּוא ּבְ ׁשֶ ָמֵעאל(ַּאֶחֶרת כְּ ו, ְלֻדְגָמא ִיְצָחק ְוִיׁשְ   ).ְראּוֵבן ְויֹוֵסף, ַיֲעקֹב ְוֵעׁשָ

ַסְנֶדר מֹוְקדֹון יֵמי ַאֶלכְּ ה ָהָיה ּבִ ָלֶהם ִהיא, ּוַמֲעׂשֶ כֹוָרה ׁשֶ ַהּבְ ָמֵעאל ִלְטֹען ׁשֶ ֵני ִיׁשְ אּו ּבְ ּבָ , ּׁשֶ

ַנֲעִנים ְוַהִמְצִריםּו חֹות ָרעֹות ְוֵהם ַהכְּ ּפָ ֵתי ִמׁשְ ָּבאּו ִעָמֶהם ׁשְ ָרֵאל. ּּ ִיׂשְ ְִמי ֵיֵלך ְוָידּון : ְוָאְמרּו ּבְ

יב ָלֶהם ַעל ַטֲענֹוֵתיֶהם ַסְנֶדר מֹוְקדֹון, ִּעָמֶהם ְוָיׁשִ יק אֹוָתם ַאֶלכְּ לֹא ַיְצּדִ ֵדי ׁשֶ ְוָהָיה ֶאָחד ? ּכְּ
מֹו ָהָיה ְ ּשׁ ן קֹוֵסם ְוָאַמרׁשֶ ִביָעה ּבֶ דֹול ּוֵמֲחַמת ִזְקָנה :  ּגְ ֲּאִני הֹוֵלך ְוָדן ִעָמֶהם ְוהּוא ָהָיה ָחָכם ּגָ ְ

ּבֹו לֹא ַתֲחִליט ָלֶהם ֶאת ָהָאִּהָזֵהר : ָאְמרּו לֹו. ִּנְתַעֵקם ּגַ ּׁשֶ ִדּבּוֶריך ְוָאז . ֶרץּ ל ּבְ ׁשֵ לֹא ִתכָּ ַָהְינּו ׁשֶ ּ ּ

ִאים ְוַאֶל ַסְנֶדר מֹוְקדֵיְצאּו ַזכָּ , ֵּאין ָלֶכם ִמָמה ַלֲחׁשֹׁש: ָאַמר ָלֶהם. ֶרץֹּון ִיֵתן ָלֶהם ְזכּות ַעל ָהָאכְּ

ַטֲענֹוַתי ן ִאם ֲאַנֵצַח אֹוָתם ּבְ כֵּ ִביָעה(ִמי הּוא ֶזה : ְּוִאם ָלאו ַאֶתם אֹוְמִרים. ֲהֵרי מּוָטב, ּׁשֶ ) ּגְ
ִיְטַען ַטֲענֹוֵתינּו ָּהַלך ְוָדן ִעָמֶה. ּׁשֶ ַסְנֶדר. םְ ִּמי תֹוֵבַע ִמַיד ִמי: ָאַמר ָלֶהם ַאֶלכְּ ָאְמרּו ? ּ

ְמֵעאִלים ָּאנּו תֹוְבִעים ִמָיָדם: ַּהִיׁשְ ִאים ֲעֵליֶהם, ּ י ֶאת , ּּוִמתֹוָרָתם ָאנּו ּבָ תֹוָרה כִּ תּוב ּבַ ן כָּ כֵּ ּׁשֶ
יר נּוָאה ַיכִּ ן ַהּשְׂ כֹור ּבֶ ָמ, ַהּבְ ִיׁשְ ִדין הּוא ׁשֶ ן ּבְ כֹוָרה ְולֹא ִיְצָחקְּוִאם כֵּ י , ֵעאל ִיּטֹל ַהּבְ ַאף ַעל ּפִ

ֵרׁש אֹוָתה יָה ְוַאְבָרָהם ּגֵ ַמֲעׂשֶ נּוָאה ּבְ ִאמֹו ָהְיָתה ׂשְ ּׁשֶ ן קֹוֵסם. ּ ִביָעה ּבֶ ְֲאֹדִני ַהֶמֶלך: ָאַמר לֹו ּגְ ּ ,

הּוא רֹוֶצה ְלָבָניו ֶ ל ַמה ּשׁ אי ַלֲעׂשֹות כָּ ַ תּוב : ָאַמר לֹו.  ֵהן:ָאַמר לֹו? ַהִאם ֵאין ָאָדם ַרּשׁ ֲהֵרי כָּ
ר לֹו ְלִיְצָחק' ל ֲאׁשֶ ַּוִיֵתן ַאְבָרָהם ֶאת כָּ ין : ָאְמרּו לֹו. )ה, בראשית כה(' ּ ִחֵלק ּבֵ לּוַח ׁשֶ ִ ָטר ַהּשׁ ְּוֵהיָכן ׁשְ ּ

ָניו ם ִלְבֵני ְקטּוָרה, ַהְינּו? ּבָ ִחֵלק ּגַ ִאם ָאָדם נֹו? ֵּהיָכן ַההֹוָכָחה ׁשֶ ין הּוא ׁשֶ ֵּתן ַמָתָנה ְולֹא ְוַהּדִ
לּום  ֵיר ְלַעְצמֹו כְּ ִביָעה. ּ ֵאין זֹו ַמָתָנה–ּׁשִ ר 'ֶנֱאַמר : ָאַמר ָלֶהם ּגְ ים ֲאׁשֶ יַלְגׁשִ ְוִלְבֵני ַהּפִ

ִנים ', ְּלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָתנֹת ת ּפָ בֹׁשֶ ם ּבְ ָ ן ִנְסַתְלקּו ִמּשׁ ְמעּו כֵּ ָ ּשׁ   .)מעם לועז(ְּוֵכיָון ׁשֶ



 קֹול ַיֲעקב  כי תצא  ו

  
ֹ

ַּהֵפרוׁש ּבְָמה  .6 ֵמעֹוָלם לֹא ָהָיה'? ּסֹוֵרר ומֹוֶרה'ּ עֹות ׁשֶ ינֹו , ְּוַלּדֵ ב ּדִ ַּמּדוַע ִנְכּתַ
ּתֹוָרה  ?ּבַ

ַתב  ֶרך, 'סֹוֵרר' : "י"ַרׁשִכָּ ִדְבֵרי ָאִביו, 'ּומֹוֶרה'. ְָסר ִמן ַהּדֶ   ".ְלׁשֹון ַמְמִרים, ְמָסֵרב ּבְ

ַּהִמָלה  אן ִעם ָהאֹו' מֹוֶרה'ּ תּוָבה כָּ ך', ת וכְּ תּוב , ְּוַבֶהְמׁשֵ ֵננּו ֶזה סֹוֵרר ּומֶֹרה'כָּ ִלי ו' ּבְ   .'ּבְ

לֹמֹה ַהכֵֹהן ִמִויְלָנא י ׁשְ ַּרּבִ ֵארּ ָהאֹות ו,  ּבֵ ה ֹאָפִנים ' ׁשֶ ָ ּשׁ תּוב ִלְרמֹז ַעל ׁשִ א ַהכָּ ַהֲחֵסָרה ּבָ

ה סֹוֵרר ּומֹוֶרה ן ַנֲעׂשָ ֶהם ֵאין ַהּבֵ ּבָ ָמ, ׁשֶ ּגְ תּוב ּבַ כָּ מֹו ׁשֶ ) א: ִּאם ָהיּו ָאִביו ְוִאמֹו: .)סנהדרין ד(ָרא כְּ

ְדִמין ִרין) ב, ּגִ ין) ד, ִּאְלִמים) ג, ִחּגְ ה ְזֵקִנים) אֹו ו, סּוִמין) ה, ֵחְרׁשִ ֵאין ּבָ   .ֵּמִעיר ׁשֶ

ן סּוק ָהִראׁשֹון ַהִמָלה , ּוַמּדּוַע ִאם כֵּ ּפָ ּּבַ תּוָבה ִעם ָהאֹות ו' מֹוֶרה'ּ   '?כְּ

ך ֵיׁש ְל ִדְלַהָלןְַעל כָּ ין ַהֶזה: ָּתֵרץ כְּ ת ָהאָֹפִנים ָהֵאלּו ֵאינֹו סֹוֵרר ּומֹוֶרה , ַּהּדִ ׁשֶ ֵ ן ִעם ֶאָחד ִמּשׁ ּבֵ ּׁשֶ

ִּמְתַיֵחס ַאך ְוַרק ְלִחיּוב ְסִקיָלה ִני– ְ ֵ סּוק ַהּשׁ ר ַהּפָ ִחיּוב ,  ּבֹו ְמַדּבֵ ר ּבְ סּוק ָהִראׁשֹון ְמַדּבֵ ַּאך ַהּפָ ְ

כָּ–ַמְלקֹות  מֹו ׁשֶ רּו אֹתֹו'תּוב  כְּ ָכל ַהִמְקִרים', ְוִיּסְ ַמְלקֹות ּבְ ּּוְלִפיָכך הּוא ַחָיב ּבְ ּ ְ.  

ַתב ַה ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה לֹא ָהָיה ְולֹא ִיְהֶיה: ל"ָאְמרּו ַרַז: "ְּכִלי ָיָקרּכָ תֹוָר, ּבֵ ְּוָלָמה ִנְכַתב ּבַ ּ ֶּאָלא ? הּ

ָכר ׁש ְוַקֹרּדְ ל ׂשָ ל ָמקֹו. .)סנהדרין עא(ּבֵ ָבר ֶזהּוִמכָּ אּור ּדָ ְתָבה תֹוָרה , ם ָחל ָעֵלינּו חֹוַבת ּבֵ ָּלָמה כָּ ּ
ָלל  ִנְמָצא כְּ ֵאינֹו ּבְ ָבר ׁשֶ ָבר... ּדָ ל ּדָ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה לֹא ָהָיה ְולֹא ִיְהֶיה, ְואּוַלי ַטֲעמֹו ׁשֶ ּבֵ , ְלִפי ׁשֶ

ְמעּו ַהּבָ ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ י ִאם כְּ ה כִּ ָרׁשָ ְּולֹא ִנְכְתָבה ַהּפָ ָבר ַהֶזה', ְוִיָראּו'ִנים ּ ּדָ ָאַמר . ְּולֹא ַיֲעׂשּו כַּ ּוָמה ׁשֶ

ְמעּו' ָרֵאל ִיׁשְ ה', ְוָכל ִיׂשְ תּוב ּבָ ט ַהכָּ ּפָ ה זֹו ּוִמׁשְ ָרׁשָ ְמעּו ּפָ ִיׁשְ ַּהְינּו ׁשֶ ִנים ִמַלְמרֹות , ּ ְּוִיָראּו ַהּבָ

ל ָאב ָוֵאם  בֹוָדם ׁשֶ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה לֹא...  ֵעיֵני כְּ ָבִרים ֵמעֹוָלםּבֵ ה זֹו,  ָהָיה ּדְ ָרׁשָ  ְּולֹא ִנְכְתָבה ּפָ
יל ֵאיָמָתה ְו י ִאם ְלַהּפִ ִניםכִּ   ".ַפַחד ַעל ַהּבָ


