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 כי תצאפרשת 

 ההתחלה משפיעה על ההמשך 

ת שתי  יייפת תואר, פרשת אשת  יירשהפרשה אנו מוצאים שלוש פרשיות הבאות זו אחר זו: פתחילת  ב

 ת בן סורר ומורה.יינשים ופרש

לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע.    -: "ולקחת לך לאשה  סמיכותן זו לזומבאר את  )כא, יא(  רש"י  

 וקשאם אין הקב"ה מתירה ישאנה באיסור. אבל אם נשאה, סופו להיות שונאה, שנאמר אחריו )פס

 נה בן סורר ומורה, לכך נסמכו פרשיות הללו".טו( כי תהיין לאיש וגו' וסופו להוליד ממ

והנה, בעוד שרש"י מתייחס בדבריו אודות פרשיית שתי הנשים לעצם שנאתו את יפת התואר שנשא,  

, גם אם להוריש לבכורו חלק כפול בירושההרי שעיקרה של פרשייה זו מלמדת את החיוב על האדם  

 ישו  )כא, טז(.  ה על פני בן הבכור השניאה": "לא יוכל לבכר את בן האהובהוא בא מאשתו השנואה

 . יות אשת יפת תואר ובן סורר ומורהרשפל ענין זה פשר סמיכותאת להבין 

טעים את מצוות הורשת פי שניים לבכור, שכן על כתפי הבכור מוטלת אחריות  ההשם משמואל  והנה  

הצע אחיו  בה  ילכו  אשר  הדרך  הוראת  ע"י  המשפחה  לצורת  צביון  להעניק  וכבירה   התמורכירים, 

 אחריות כבדה זו ניתנת לו ירושה פי שניים.ל

  המעניקה א  ישההתחלה הטעם זה למדים אנו לקח חשוב,  וביאר בזה הגאון ר' משה יפה'ן שליט"א, שב

, ללמדך יסוד חשוב בכור  ירושתיתכן לומר שמשום כך הוסמכה פרשת    צורה וצביון לעתיד, ומשכך 

שתחילת הדרך הקלוקלת בדמות לקיחת אשת יפת תואר, משפיעה על סוף  זה כפי שביאר אותו רש"י,  

 הדרך בה יתגלו פירות באושים בדמות בן סורר ומורה. 

 בן סורר ומורה במיתה החמורה ביותר שדניםהטעם 

: "ובן סורר )כא, יח(  רש רש"ייפו  בסקילה.  למיתהנידון    בן סורר ומורהמבואר כי  )כא, כא(  בפרשתנו  

סוף שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא    ,הגיעה תורה לסוף דעתו  ,ומורה נהרג על שם סופו

 ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב". 

ומדוע ,  סייףיב אלא  לא יתחי  הן  שהו בגנבתו,יימית מבעתיד  והדבר צריך ביאור שהלא אפילו אם  

 .משאר עונשי בית דין בסקילה החמורה  דנים אותו
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שאמנם מצד עצם העברות שעתיד לעבור אשר דינם בסקילה, אין לדונו   ,המהרי"ל דיסקין וחידש בזה  

כעת למיתה מאחר וטרם עבר עליהם. אמנם הטעם שחידשה התורה בבן סורר ומורה דין מיתה טרום  

דנים אותו למיתה, אזי סוג המיתה  כבר  אחר שש  אלא זיק את הבריות,  העבירה הוא משום שעתיד לה

 תיקבע ע"פ העברות החמורות ביותר שעתיד לעבור עליהן, אשר דינן בסקילה. 

: "תניא אמר רבי שמעון בדין הוא שתהא בת ראויה את דברי הגמרא )סנהדרין סט, ב(ביאר  לפי זה  ו

להיות כבן סורר ומורה, שהכל מצויין אצלה בעבירה אלא גזירת הכתוב היא בן ולא בת". וגם כאן  

שכוונת ר"ש היא שהיה  . וע"פ הנ"ל מובן  השהלא אין דין זנות במית  עונש מיתת הסקילה טעון ביאור,

ם, אמנם כמובן שסוג העונש שיתבצע יהיה בגין העברות  מקום לדונה במיתה מחמת שמזיקה את הרבי

  שהיא עתידה לעבור, המחייבות את עונש הסקילה החמור משאר עונשים.

 הנמשל לבן סורר ומורה ועיר הנידחת

כמאן אזלא הא דתניא בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות,  : "מובא  (, אסנהדרין עא בגמרא )

אמר ר' יונתן אני ראיתיו וישבתי על קברו.  כמאן    , רבי שמעון וכו'כו',  ולמה נכתב, דרוש וקבל שכר וכ

, כר'  כמאן  ,דרוש וקבל שכר  ,ולמה נכתבה  ,אזלא הא דתניא עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות 

 אליעזר וכו' אמר רבי יונתן אני ראיתיה וישבתי על תילה".

עיר  ה ןוכ .ר לשבת או ללכת על קברו"ל שאסישב ר' יוחנן על קברו, הלא קי  יש להבין הכיצדראשית 

, שם מביא הרמ"א מחלוקת אם מותר  סימן שס"דתחילת  נו ליורה דעה  יבצי  ,שםבגהש"ס  רעק"א  

 לשבת על האבן המשמשת כמצבה לקבר. 

, וכבר  , ויש להבין את פשר מחלוקתםא מצאולחכמים  שן מצא כל מה  נתשר' יו  לפלא הואבנוסף לכך,  

 . עמד בזה רבינו בחיי )דברים כא, כא(

מחמת ועיר הנידחת  ת בן סורר ומורה  יומובא שמשה רבינו לא רצה לכתוב את פרש  "קבזוהוהנה  

בני ישראל המתנהגים כבנים סוררים ומורים  הקב"ה שזהו רמז על  הסביר לו  הצער הקשור בדבר, עד ש

מז לשריפת בית אלוקינו שבאה בין עבודה זרה  כלפי אביהם שבשמים, וכן שריפת עיר הנידחת הוא ר

 שעבדו עם ישראל. 

כי באמת אין כאן מחלוקת בין  ביאר הגאון ר' משה יפה'ן שליט"א בדרך הדרוש,    אלו  דבריםלאור  

דחת ממש, אלא  יעיר הנ לוומורה  בן סורר  שבאמת אין כוונת ר' יונתן ל  שאר האמוראים לר' יונתן, כיון

זהרותיו  א  והגיע להכרה והבנה עמוקה אודותואמר שהיה במקום המקדש    ,הנ"לכוונתו לדברי הזוהר  

 של הקב"ה. 
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 תבוא כיפרשת 

 כתיקון לחטא המרגלים  הביכוריםמצות הבאת 

 הביכורים היא תיקון לחטא המרגלים. הבאת שמצות  ם האר"י ז"לשב מובא

ג,  הביא סמך לדברי האר"י מהפירות שהוזכרו במשנה בבכורים )  זצ"ל הי"דזמבה    און רבי מנחםהג

ואומר    כורך עליו גמיתאנה שביכרה, אשכול שביכר, רימון שביכר,  א(: "אדם יורד לתוך שדהו ורואה  

ביכורים" אלו  המשנה  ו  ,הרי  כי  הגרמ"ז  המיניםביאר  משבעת  שלושה  רק  שלושת    ,הזכירה  כנגד 

ֹבאּו ַעד )במדבר יג, כג(  כמו שכתובולשם הוצאת דיבתה,  המינים שהביאו המרגלים מן הארץ    : "ַויָּ

ֹכל ַנַחל   ם    ֶאשְׁ שָּ תּו מִּ רְׁ כְׁ הַויִּ מֹורָּ כֹול   זְׁ ֶאשְׁ ים  וְׁ ם  ֲענָּבִּ נָּיִּ שְׁ ֻאהּו ַבּמֹוט בִּ שָּ ד, ַויִּ ן  ,ֶאחָּ ים    ּומִּ ֹּמנִּ רִּ ןהָּ ים  ּומִּ ֵאנִּ  ". ַהתְׁ

 הוא כך:  א המרגליםתיקון חטלהקשר בין מצות הביכורים נראה כי ביאור ו

ארץ להמחיש לעם ישראל  ההמרגלים הביאו את פירות  בפרשת המרגלים )במדבר פרק יג( מסופר כי  

רּו כתובשו  עה, וכמאם ר-כיאין זו טובה  ,  ארץ שמלאה בברכה  ארץ ישראל היא ש  למרותש : "ַוֹיאמְׁ

ַבש ּודְׁ ב  לָּ חָּ ַבת  זָּ ַגם  וְׁ נּו,  תָּ ַלחְׁ שְׁ ֲאֶשר  ָאֶרץ  הָּ ֶאל  אנּו  יָּּה"  בָּ רְׁ פִּ ֶזה  וְׁ וא  אוכלת  הִּ "ארץ  וכן מה שאמרו   ,

ָאֶרץ, ככזה שנועד לכישלון  כיבושהאת ניסיון  הם ראו    את מחמת ז  .יושביה" ם ַהֹיֵשב בָּ עָּ י ַעז הָּ : "ֶאֶפס כִּ

ֹאד   ֹדֹלת מְׁ ֻצרֹות גְׁ ים בְׁ רִּ ֶהעָּ י    וגו'וְׁ ַנֲענִּ ַהכְׁ ר, וְׁ הָּ י יֹוֵשב בָּ ֱאֹמרִּ הָּ י וְׁ בּוסִּ ַהיְׁ י וְׁ תִּ ַהחִּ ֶאֶרץ ַהֶנֶגב, וְׁ ֵלק יֹוֵשב בְׁ ֲעמָּ

ֵדן"  ַעל ַיד ַהַירְׁ ם וְׁ  .יֹוֵשב ַעל ַהיָּ

י "  ץ ואומר )כו, י(: החקלאי אף הוא את פירות האר  ישמג  ביכוריםוהנה בהבאתו את ה ֵנה ֵהֵבאתִּ ה הִּ ַעתָּ וְׁ

ה מָּ ֲאדָּ י הָּ רִּ ית פְׁ הוא עושה זאת עם מבט חיובי כאות הכרת הטוב    מהמרגליםאולם בשונה    ",ֶאת ֵראשִּ

 הבורא שהשפיע זאת עליו.  ובו שלעל טיב הארץ וט

המצוה שעושה לפרטיה, דבר אשר לא נמצא    רט אתהחקלאי מפכי  והנה במקרא ביכורים מוצאים אנו  

באה כנגד הוצאת דיבת הארץ רעה בפי   ועל פי הנ"ל יש לומר שמכיוון שמצוה זו   בשום מצוה אחרת.

המרגלים אשר פירטו את "חסרונותיה" של הארץ, על כן על האדם לפרט את טובת הקב"ה בנתינת 

 הארץ. 
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 וילך –נצבים  פרשת 

 במסגרת מצות הקהל הטף הטעם שנצטוו ישראל להביא את 

ֵהל ֶאת אּו ֶאת   ַהקְׁ יָּרְׁ דּו וְׁ מְׁ לְׁ ַמַען יִּ עּו ּולְׁ מְׁ שְׁ ַמַען יִּ ֶריָך, לְׁ עָּ שְׁ ָך ֲאֶשר בִּ ֵגרְׁ ַהַטף וְׁ ים וְׁ ַהנָּשִּ ים וְׁ ֲאנָּשִּ ם, הָּ עָּ ה'   הָּ

רּו ַלֲעׂשֹות ֶאת  מְׁ שָּ ל  ֱאֹלֵהיֶכם וְׁ ה ַהֹזאת   כָּ ֵרי ַהתֹורָּ בְׁ ֵניֶהם ֲאֶשר ֹלא   :דִּ ָאה ֶאתיָּדְׁ   ּובְׁ רְׁ יִּ דּו, לְׁ מְׁ לָּ עּו וְׁ מְׁ שְׁ ה'    עּו יִּ

ל ים ַעל  ֱאֹלֵהיֶכם כָּ ים ֲאֶשר ַאֶתם ַחיִּ מִּ ים ֶאת  ַהיָּ רִּ ה ֲאֶשר ַאֶתם ֹעבְׁ מָּ ֲאדָּ ּה  הָּ תָּ שְׁ רִּ ה לְׁ ּמָּ ֵדן שָּ - )לא, יב  :ַהַירְׁ

 יג(.

 אודות הצורך בהבאת הטף גם הם במסגרת מצוות הקהל:   ר' אלעזר בן עזריה,  דברירש"י מביא את  

ויש להבין   הם".י"אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באין? כדי ליתן שכר למביא 

מדוע ציוותה התורה על הבאת הילדים, והלא בלאו הכי נוטים ההורים להביא את ילדיהם עמם למקום 

שהלא   ביאור,  טעון  עוד  אליו.  המתרחשת  שהולכים  בתורה  מאום מהקריאה  מבינים  הטף  אין  אם 

 במסגרת מצוות הקהל, מדוע אכן יש שכר על הבאתם? 

יסוד גדול בחינוך לימדנו רבי אלעזר בן עזריה, שעל אף שאין הטף מבינים  כי  שביאר    ומצאתי בנתיבות

ך אכן ומשום כ  , את הנקרא בתורה, מכל מקום עצם שהותם במקום הקריאה משפיעה עליהם לטובה

 יש ליתן שכר להורים על הבאת הילדים לצורך חינוכם. 

אמנם לא הסתפקה התורה בשכר הרגיל הבאה כתמורה למצוות החינוך בכל מקום, משום שככלות  

הכל לא מצינו ציווי על מצוות חינוך במקום שאין הקטן מבין את עניינה של המצוה, ועל כן ראתה 

 ., וזאת על אף שבלא"ה מביאים אותםיאי הקטניםכאן התורה צורך להוסיף שכר מיוחד למב

ראב"ע: "אשריך אברהם אבינו שיצא ר' אלעזר בן   דבריו אלו שלאודות    עיין בסוף המכילתא  והנה]

ונראה שדקדק המכילתא לכתוב   עזריה מחלציך, אין הדור יתום שר' אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו".

 בכך שלימדנו יסוד גדול זה בחינוך[. שראב"ע משמש כמחנך"אין הדור יתום", להורות 

 יסוד מצוות התשובה

רוֹ  צָּ וְׁ עֹות ַרבֹות  ֻאהּו רָּ צָּ ֶלֱאֹכל ּומְׁ יָּה  הָּ וְׁ ַני ֵמֶהם  י פָּ תִּ ַתרְׁ סְׁ הִּ וְׁ ים  תִּ ַוֲעַזבְׁ ַביֹום ַההּוא  י בֹו  ה ַאפִּ רָּ חָּ ָאַמר  וְׁ ת וְׁ

י   אּונִּ צָּ י מְׁ בִּ רְׁ קִּ י ֵאין ֱאֹלַהי בְׁ ֵאֶלהַביֹום ַההּוא ֲהֹלא ַעל כִּ עֹות הָּ רָּ ַני ַביֹום ַההּוא ַעל   :הָּ יר פָּ תִּ ֵתר ַאסְׁ י ַהסְׁ ָאֹנכִּ וְׁ

ים  ים ֲאֵחרִּ נָּה ֶאל ֱאֹלהִּ י פָּ ה כִּ ׂשָּ ה ֲאֶשר עָּ עָּ רָּ ל הָּ  )לא, יז(. :כָּ

שהכירו בכך  תשובה  חלק ממצוות ה  בעצם  הינה  "אין אלקי בקרבי"המחשבה ש  שהלא  העירהרמב"ן  

 "?פני היא "ואנכי הסתר אסתיר קב"החטאם, וא"כ מדוע התגובה של הב



 ז

 

, כי מצות התשובה אינה הכרת מכאן יסוד גדול במצוות התשובה  שלמדישועות יעקב  וראיתי בספר  

על מנת שבכך יוכל האדם לתקן   אם גם הבנת השורש הגורם לחטא-החטא והצער על קיומו בלבד, כי

אם  -נת השורש הגורם לחטא כי. במה שאומר העם "אין אלקי בקרבי" אין כאן הבאת אשר עיוות

, וממילא אין בזה תשובה ועל כן נאלץ הקב"ה להסתיר  בלבד הכרת המציאות העגומה והצער עליה  

 את פניו מהעם.

'ואנכי הסתר   ,(: "אסתר מן התורה מנין, בגמרא בחולין )קלטבדברים אלו נראה לבאר את דברי ה

. ונראה כי הטעם שהתקבלה תשובת כלל , ויש להבין את עומק הרמז הטמון במילים אלואסתיר'"

ישראל בתקופת מרדכי ואסתר, היא משום שפעלו ע"פ היסוד הנ"ל במצוות התשובה )אותו, כאמור, 

מסעודת   שנהנו  )על  שורש חטאם  את  בכך שהבינו  אסתיר"(  הסתר  "ואנכי  המילים  מן  למדים  אנו 

איוולתם לתקן  כיצד  ידעו  ובכך  ומכיואחשוורוש(  ש,  שעוררה  ן  זו  היא  לאסתר  היהודים  שוב  את 

 בשמה.הרמז טמון ם, על כן חטאתקן את בתשובה ול


