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  (יז, ח) ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם: 

  "ֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה .רֹום ָיֵדיהּו ָנָׂשא -ְּתהֹום קֹולֹו ) "יא-(ג, יהפסוק בחבקוק  יאורב

 דין בית ראוהו פרק השה ראש 1ירושלמי. עמלק ויבא) חיז, (

, המזלות את ערבב משה עשה מה ,כו' היה כושפן עמלק ,ח הלכה

 וכתיב ,זבולה עמד ירח שמש) יא, ג חבקוק( דכתיב הוא הדא

                                                 
 ,ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים ֹמֶׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל", יא) יזשמות ( :ים[מ] על הפסוק 1

רֹום ָיֵדיהּו  ,הֹום קֹולוֹ ָנַתן ּתְ ) "יא-ג, יחבקוק (. "ר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלקְוַכֲאׁשֶ 

ירושלמי (ראש השנה פרק ג הלכה גרסינן ב". ֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה ,ָנָׂשא

 ,והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו' )שמות יז יא(מתני' ), וז"ל "ח

אלא כל זמן שהיו  ,וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה

 ,ומכונין לבן לאביהן שבשמים הן מתגברין ישראל מסתכלין כלפי מעלן

 ,מה היה עושה ,עמלק כושפן היה ,ואם לאו היה נופלין: גמ' ריב"ל אמר

לא במהרה אדם נופל ביום  ,לומר ,היה מעמיד בני אדם ביום גינוסיא שלו

חבקוק ( כתיבדוא הדא ה ,עירבב את המזלות ,גינוסיא שלו. מה עשה משה

רום ידיהו  ,נתן תהום קולו' ,)שם(וגו'. וכתיב  שמש ירח עמד זבולה ,)יא ,ג

  ע"כ. ".קולו נתן תהום ,מרום ידיהו נשא '.נשא

היה מעמיד. למלחמה  כושפן היה. מכשף היה::וז"ל " ,קרבן העדהופירש ב

לא במהרה אדם  ,לומר ,עם ישראל בני אדם שהיה אותו היום יום לידתו

עירבב את  עוזר לו: ,אשאז המזל השולט ביום ההו ,ניזוק ביום מולדתו

שמש ירח עמד  ויפלו: ,המזלות. שלא ישלוט ביום ההוא המזל שנולד בו

והלא ברקיע שהוא  ,והוא הרקיע הרביעי ,זבולה. וכי מי נתן אותן בזבול

  " עכ"ל."אלא שעירבב את המזלות ,השני שם דרכן לעמוד

 '.יהו נשארום יד ,נתן תהום קולו' ),שם(וכתיב  :והנה סיום דברי הירושלמי

שהרי הירושלמי  .אין להם ביאור". ע"כ. קולו נתן תהום ,מרום ידיהו נשא

על ו ,איירי במלחמת עמלק "ֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה"בא לפרש מנלן דקרא 

 ,בקיצור – היינו מרום ",ירֹום ָיֵדיהּו ָנָׂשא" ,זה מביא הכתוב קודם לכן בסמוך

לא מצאנו זאת אלא במלחמת עמלק ו ,נשא ידיו ,תחת שיהיה כתוב מרום

ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים ֹמֶׁשה ָידֹו ְוָגַבר "יא) פסוק (תיב כד, כשהרים משה את ידיו

שלמי רישא ואם כן מהו דמביא היר ",ר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלקִיְׂשָרֵאל ְוַכֲאׁשֶ 

ובעיקר הוא . מה ענין זה לזה ",ָנַתן ְּתהֹום קֹולוֹ "הוא ד ,דקרא דירום ידהו

שא  ,נתן תהום קולו רום ידיהו )שם(וכתיב תמוה מה שאמרו בירושלמי "

הנה הפך הירושלמי את סדר  ".שא תן תהום קולו ,מרום ידיהו

פרשי הירושלמי נלאו למצוא ומ .דברים אלו אין להם כל ביאורו הכתוב,

  זה בא המשך חכמה לבאר. פירוש מחוור בזה.

 ,שא ידיהו מרום .שא ידיהו רום קולו תהום תן) י פסוק ,שם(

 חמה גלגל קול אמר ב, כ דף ביומא כי, פירוש. קולו תהום תן

(רש"י,  ,התהום קול .רדיא וקול ,סופו ועד העולם וףמס הולך

 וכשהן .קורא תהום אל תהום) ח, מב תהלים( דכתיב ,שם)

, שא ידיהו שרום כיון אבל ,חברו של קול מבטל זה קול, שיהן

דקול גלגל  )כא, א –כ, ב (הא דאיתא ביומא ים בהקד ,ומבאר המשך חכמה

ופירש רש"י מהו קול  ,רידייאוכן קול  ,חמה הולך מסוף העולם ועד סופו

מלאך הממונה על השקות הארץ ממטר השמים  -אף רידייא רידייא וז"ל "

תהום אל  (תהילים מב, ח) ממעל ומן התהום מתחת, וקורא להן, שנאמר

ואמרינן התם דדמי לעגלא, ), כה, ב(תענית  הום קורא, כדאמרינן במסכתת

לא תירדי  -תחרוש ולכך נקרא רידייא לשון שור החורש, מתרגמינן לא 

ל המלאך " עכ"ל, הנה פירש רש"י דקול רידייא הוא קול ש(דברים פרק כב)

והא דאמרו חז"ל  ,שממונה על השקות הארץ ממטר השמים וממי התהום

כמו שאמרו  ,זה דומה לעגלמלאך כי  ,ו קול התהוםרולא אמ ,ל רידייאקו

דהיינו  ,אמרו קול רידייא ,וכיון שהעגל חורש את הקרקע ),כה, ב(בתענית 

  .שהוא המלאך שנראה כעגל ,היינו קול העגל שחורש ,קול חרישה

שקול זה מבטל קול  ,והנה קול גלגל החמה מונע מלשמוע את קול התהום

  .יהיה נשמע קול התהום ,האבל אם תתכן שתפסק קול גלגל החמ ,חבירו

שהא  ,הוכחה גדולה שלמי רוצה להוכיחודהנה היר ,ועל פי זה יתבאר היטב

ָנַתן "לזה אומר דכתיב  ," הוא הרמת ידיו של משהירֹום ָיֵדיהּו ָנָׂשאדכתיב "

 ,דכונת הכתוב לומר ,ומפרש הירושלמי ,"ֹום קֹולֹו רֹום ָיֵדיהּו ָנָׂשאְּתה

 ,תבטל קול התהום מקול גלגל החמההולא  ,םול התהוקנשמע הסיבה שש

 ,היינו למרום ידיו נשא ,שמשה רבינו הרים ידיו ,"רֹום ָיֵדיהּו ָנָׂשאהוא מפני "

דעמדה  )כה, א(כדאיתא בעבודה זרה  ,החמה גלגל ועל ידי זה העמיד את

נשמע קול  ,ק קול גלגל חמהתוכיון שעמדה חמה ונשת ,חמה למשה

שפיר מוכח שערבב  ,סוק זה איירי ממלחמת עמלקוכיון שמוכח שפ ,התהום

  ".ֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלהדכתיב על זה " ,משה את המזלות

מרום ידיהו  ',רום ידיהו נשא ,נתן תהום קולו'וכתיב " :וזה ביאור הירושלמי

, מדוע בא לפרש הכתובעכ"ל. פירוש, הירושלמי  נתן תהום קולו. ,נשא

, מפני שהרים משה ואמר ,שלמי את הסדרוהיר נשמע קול התהום, לכן הפך

שקולו  ,ד את גלגל חמה, לכן, היה נשמע קול התהוםי, והיינו שהעמאת ידיו

ועל זה כתוב  ,איירי במלחמת עמלק כקול גלגל החמה, שמע מינא דהכתוב

 ". ומבואר היטב כונת הירושלמי בסייעתא דשמיא.ֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה"
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 ב

 ,)א, כה ,זרה עבודה( מעידין אין בפרק שאמרו כמו ,חמה והעמיד

  .2ק"ודו. התהום קול ששמע ,קולו תן תהום כן אם

  

  הפטרה לפרשת בשלח

  

]מא[   

                                                 
 -ְּתהֹום קֹולֹו ) "יא-(ג, י: ביאור הפסוק בחבקוק תמצית דבריו 2

" על פי הירושלמי, ועל פי ֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה .רֹום ָיֵדיהּו ָָׂשא

שקול גלגל החמה וקול מי  ,: אמרו חז"לביאור המשך חכמה

 ,תהום הולכים מסוף העולם עד סופו, ולכן מבטלין אחד את השי

שמע  ,הביא, שבמלחמת עמלק וזה שאומרשקול מבטל קול. 

ש  כיון התהום, קולקול גלגל החמה את ולא ביטל  ,"תהום קולו"

בגלל שמשה רביו הרים ושא את ידיו  ,"רום ידיהו שא" -

 ,ולא היה קול של גלגל חמה ,ובזה העמיד את החמה ,לשמים

ד מועל זה מסים הכתוב "שמש ירח ע .ושמע קול התהום

שעירבב משה את  ,קומומקום אחר ממ, שירד השמש לזבולה"

חמה רק אלו לעמלק לקח למש וןכי ,לחמההמזלות כדי לצח במ

, זלו של אדם עולה ביום הולדתומכי  ,שיום הולדת שלהם היה אז

  ויצח במלחמה. ,לותזמולזה עירבב משה את ה

   

 ]מ[
א ִתְהֶיה ִּתְפַאְרְּת ַוֹּתאֶמר ָה אֵ ", ט) (ד[מ] על הפסוק  3 ֵל ִעָּמ ֶאֶפס ִּכי 

ה ה' ֶאת  ִסיְסָרא ַוָּתָקם ְּדבֹוָר  ִיְמֹּכרַעל ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ַאָּתה הֹוֵל ִּכי ְבַיד ִאָּׁשה 

מה  ,"ִיְמֹּכר ה' ֶאת  ִסיְסָרא"יש לדקדק מהו לשון  ",ַוֵּתֶל ִעם ָּבָרק ֶקְדָׁשה

  .את סיסרא ביד יעל להורגושייך מכירה בזה שנתן ה' 

דהנה אמרו חז"ל על הפסוק בשירת דבורה על מות  ,ומבאר המשך חכמה

ֵּבין ַרְגֶליָה ָּכַרע ָנַפל ָׁשָכב ֵבין ַרְגֶליָה ָּכַרע ָנָפל ַּבֲאֶׁשר " ה, כז)שופטים (סיסרא 

ל יוחנן: שבע בעילות בעמר רבי א" כג, ב)נזיר (וז"ל  ",ָּכַרע ָׁשם ָנַפל ָׁשדּוד

 ", היינואמר: בין רגליה כרע נפל שכב וגו'אותו רשע באותה שעה, שנ

והיא היתה אשת  .ובזה הרגתו ,שפיתתה אותו לשכב עמה כדי להחליש כוחו

ט) ַוּתֹאֶמר ָהֹלְך ֵאֵלְך ִעָּמְך ֶאֶפס ִּכי לֹא ִתְהֶיה ִּתְפַאְרְּתָך ַעל ַהֶּדֶרְך (ד, 

ֲאֶׁשר ַאָּתה הֹוֵלְך ִּכי ְבַיד ִאָּׁשה ִיְמֹּכר ה' ֶאת  ִסיְסָרא ַוָּתָקם ְּדבֹוָרה 

  ַוֵּתֶלְך ִעם ָּבָרק ֶקְדָׁשה:

  ון מכירה, "ימכור" את ה' את סיסראמדוע כתוב לש

 .סיסרא אתה'  ימכור אשה ביד כי) ט, ד שופטים(בהפטרה 

 שבע רשע אותו עליה שבא, לשמה עבירה בעשותה דיעל, 3פירוש

 לבעלה אסרה בזה, להחלישו זה עשתה אשר ,)ב, כג זיר( ביאות

 למרדכי אסתר וכמו, לבעלה להיאסר רצון דהוי ,יהק חבר

י ִמָּנִׁשים ְּתֹבַר ִמָּנִׁשים ָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ַהֵּקינִ " ה, כד)שם, (תיב כדכחבר הקני 

כמו שדרשו  ,צון לסיסרא נאסרה לבעלהועל ידי שנבעלה מר ",ָּבֹאֶהל ְּתֹבָר

דאיתא במגילה  ,חז"ל באסתר שנכנסה מרצון לאחשורוש נאסרה לבעלה

לך כנוס את כל היהודים וגו', עד אשר לא כדת, אמר רבי אבא: " (טו, א)

ברצון. וכאשר  -באונס, ועכשיו  -שלא כדת היה, שבכל יום ויום עד עכשיו 

 ,וכן יעלע"כ, " בא כך אובד ממךכשם שאבדתי מבית א -אבדתי אבדתי 

כמו שאמרו חז"ל על סוטה  , היינו בעלה,על ידי זה אבדה מה שהיה להש

תנו רבנן: סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי לה, מה שביקשה לא " (ט, א)

ניתן לה, ומה שבידה נטלוהו ממנה; שכל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה 

  ."נוטלין הימנותנין לו, ומה שבידו שמבקש אין נו

 ," שהיה זה ממש מכירהִיְמֹּכר ה' ֶאת  ִסיְסָראובזה מבואר היטב הלשון "

בתמורה להציל את  ,היינו את בעלה חבר הקני ,מה שיש להאת שמכרה 

  .כלל ישראל

לאשה  דן אם מותרבנודע ביהודע יורה דעה תנינא (קסא) ויש לציין ש

ולפלא שלא הביא ראיה  ,לזנות כדי להציל את כלל ישראל ,לעשות זאת

  .מפורשת מיעל

ְּתֹבַר ִמָּנִׁשים " ה, כד)שם, (ועל פי זה יתבאר לנו מה ששרה דבורה הנביאה 

שופטים (ילקוט שמעוני איתא בו ",י ִמָּנִׁשים ָּבֹאֶהל ְּתֹבָרָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ַהֵּקינִ 

שים באהל תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנ" , ובנזיר (כג, ב),)רמז נה

שבכל אלו  ,ינויה ע"כ. "שרה רבקה רחל לאה מאן נינהו נשים באהל .תבורך

שרה שנאמר  -מנשים באהל (שם) "שופטים ברש"י  , וכך פירשנאמר אהל

ויביאה  (שם, כד, סז) הנה באהל, רבקה שנאמר בה בראשית יח, ט),( בה

" וגומר ויצא מאהל לאה (שם, לא, לג) יצחק האהלה, רחל ולאה שנאמר בהן

  ע"כ.

אבל לאור  .שים באהלנקראה לאמאות בלשון זה מדוע  ,והשתא יש לדקדק
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), ב, ט סוטה( ממה טלוהו שבידה מה ואבדה), א ,טו מגילה(

 תייא ביהודה ודע ויעוין. המחיר תה שזה, מכר כמו הוי לכן

 וזה. שם יעוין ,דיעל מהך הביא ולא, דעה יורה בחלק קסא סימן

 יצאתה שהיא), כד פסוק להלן( תבורך באהל משים שאמרה

  .4ודו"ק .בעלה לחבר ואסרה מאהל

  

]מב[  

  (ה, א) ַוָּתַׁשר ְּדבֹוָרה ּוָבָרק ֶּבן ֲאִביַֹעם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר:ים שופט

 מדוע לא כתוב ותשר דבורה לה', כמו שכתוב בשירת הים ובשירת דוד

                                                 

ל רק הם נשים באהש ,דבאה לרמז ,המבואר שנאסרה לבעלה יתבאר היטב

שאסרה עצמה  ,וזה גדלותה ,כי יצאה מאהל בעלה בביאת סיסרא ,ולא יעל

 .לבעלה כדי להציל את ישראל
ִּכי ְבַיד ִאָּׁשה לשון מכירה "הטעם שכתוב בביא תמצית דבריו:  4

שיעל  ,כיון שהיה זה באמת מכירה ,"ִיְמֹּכר ה' ֶאת  ִסיְסָרא

וכיון  ,ובזה החלישה אותו והרגתו ,פיתתה את סיסרא לבוא עליה

ובתמורה  ,אסרה על בעלה ,שמרצון עשתה זאת ולא מאוס

ומכאן מוכח שמותר לאשה  ,שתה את בעלה הצילה את ישראל

  לבעלה. הר, אבל אסת כדי להציל את ישראללעשות זא

  

 ]מא[

 
 ",ִביֹנַעם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמרַוָּתַׁשר ְּדבֹוָרה ּוָבָרק ֶּבן אֲ "(ה, א) [מב] על הפסוק  5

דכתיב כמו בשירת הים  ,מדוע לא כתוב "ותשר כו' לה' כו'" ,יש לדקדק

ובשירת ", ֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ַלה'ָאז ָיִׁשיר מֹ " טו, א)שמות (

ַוְיַדֵּבר ָּדִוד ַלה' ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְּביֹום ", א) כב ,ב-דכתיב (שמואל דוד

ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד "א) , (יחובתהילים  ",ָּכל ֹאְיָביו ּוִמַּכף ָׁשאּול ִהִּציל ה' ֹאתֹו ִמַּכף

  ".ד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלה' ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאתה' ְלָדוִ 

ברק את  א. כיון שנידה :ה'לדמשני טעמים לא כתוב  ,ומבאר המשך חכמה

אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַא ה' ֹארּו ָארֹור ֹיְׁשֶביָה ִּכי "כג) שם, פסוק (דכתיב  ,מרוז

אמר " (טז, א)ואמרו במועד קטן  ",יםה' ְלֶעְזַרת ה' ַּבִּגּבֹוִר  א ָבאּו ְלֶעְזַרת

ופירש רש"י בשופטים  ".ארבע מאה שיפורי שמתיה ברק למרוזעולא: ב

 הים בשירת כמו 'לה כתוב 5לא .דבורה ותשר) א, ה שופטים(

), א, יח תהלים .אב, ב, כ-שמואל( דוד ובשירת) א, טו שמות(

 שפורי מאות בד ברק ושמתיה, מרוז אורו) כג פסוק( דכתיב משום

, הקללה על שמו מיחד הוא ברוך הקדוש ואין, (מועד קטן טז, א)

. (בראשית רבה, ג, ה. איכה רבה ב, ג) ברכהלכרום ז שאמרו כמו

 ריש שאמרו כמו השירה באמצע שכיה ממה סתלקהד ,ועוד

, 'לה הזאת שירהה כתוב לא לכן, (פסחים סו, ב) דברים לויא פרק

  .6ופשוט

והיה  ,הוה ואמרי לה גברא חשיבא הוה ,אמרי לה כוכבא -אורו מרוז וז"ל "

אמר ברק בשליחותו של  -אמר מלאך ה'  ולא בא: ,סמוך למקום המלחמה

בד' מאות  ,ארבע אמות שלוהיושבים ב -יושביה  הקדוש ברוך הוא:

א עוזר את ישראל כביכול שמי שהו -לעזרת ה'  שפוריה שמתיה ברק למרוז:

 ,זרת ישראלעואף על פי שנידה על שלא באו ל ." עכ"לכעוזר את השכינה

 ,מייחד שמו על הרעה אלא על הטובה , אין הקדוש ברוך הואמכל מקום

  .רבה ב, ג) (בראשית רבה, ג, ה. איכהשאמרו במדרש רבה  כמו

 ,מפני שנסתלקה שכינה מדבורה באמצע השירהשלא כתוב לה', ועדו טעם 

אם  כו', אמר רב יהודה אמר רב: כל המתיהר" (סו, ב)כדאיתא בפסחים 

חדלו פרזון  (שופטים ה, ז) דכתיב ,נבואתו מסתלקת ממנו -נביא הוא 

ם, (ש וכתיב ,עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל וגו' ,בישראל חדלו

רש"י ופירש  ." ע"כורי דברי שיר וגו'עורי עורי דבורה עורי ע פסוק יב)

יוהרא, שהיתה משפלת המנהיגים  -עד שקמתי דבורה (שם) "פסחים ב

שנשתתקה מחמת סילוק  -עורי עורי דבורה : שלפניה, ומתפארת לעצמה

 ." עכ"ל. ומיושב הכל בסייעתא דשמיאנבואתה
כבשירת הים  - ותשר לה'לא כתוב תמצית דבריו: הטעם ש 6

 ,שברק ידה את מרוז דבורה, אמרה ,כיון שבשירה - ובשירת דוד

ד וואין הקדוש ברוך מייחד שמו על הרעה אלא על הטובה. וע

 כמו ,כיון שסתלקה בואה מדבורה באמצע השירה ,טעם

  שאמרו בפסחים.

   

 ]מב[



  משך חכמה
  מג -מ  פסקא בשלחפרשת 

  מדוויסק ל"צוקז רבי  מאיר שמחה הכהןמאת הגה"ק 

  בעל מחבר ספר "אור שמח" על הרמב"ם

  מאת יצחק בירך דסקל  - עם ביאור בית החכמה

  ©כל הזכויות שמורות  y.b.daskal@gmail.comמייל:   7611435-052טל:  תקכד גליון מס' ,גתשפ"

 ד

  

]מג[  

(ה, כד) ְּתֹבַרְך ִמָּנִׁשים ָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ַהֵּקיִי ִמָּנִׁשים שופטים 

  ָּבֹאֶהל ְּתֹבָרְך:

 יעל תהיה מבורכת יותר מהאמהותמדוע 

 לשמה עבירה 7גדולה .תבורך באהל משים) כד, ה שופטים(

) ב, כג( ירזרש"י  יעויין[ מאמהות וזה, לשמה שלא ממצוה

 להעמיד כווו דהאמהות ,ויתכן)]. ב, י( הוריות ש"רא ובתוספות

 שים הוזהרו לא ורביה פריה מצות ועל, שבטים עשר שים

, יעל אבל. לשמה שלא מצוה קראת לכן, (יבמות סה, ב)

) ב, מד( סוטה סוף כמבואר ,מצוות שים גם מצוה במלחמות

 לשמה עבירה ראתק לכן, מחופתה וכלה מחדרו חתן אפילו

  .8ק"ודו

  יום פרשת בשלחס

  

  

  

                                                 
י ְּתֹבַר ִמָּנִׁשים ָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ַהֵּקינִ "כד) ה, בשופטים ([מב] על הפסוק  7

דגדולה עבירה לשמה  )כג, ב(פירשו חז"ל בנזיר  ",ִמָּנִׁשים ָּבֹאֶהל ְּתֹבָר

והיה זה  ,שיעל נבעלה לסיסרא להציל את ישראל ,כמצוה שלא לשמה

וזה  .שהיה מצוה שלא לשמה ,ותאמהת הוהיא גדולה כביא ,עבירה לשמה

מא למה כמבואר בפסקא  ,ות, הם האמהתבורך יעל מנשים באוהל ,הפירוש

  .ות נשים באוהלנקראו האמה

בות הקדושים לקיים מצות אות לקשה מאוד, מדוע מה שנבעלו האמהאבל 

פירש רש"י לפיכך  .מהשלה הוי מצוה שלא -שבטי י דיפריה ורביה ולהעמ

 שפחתן שאמרו לבעליהן לבא אל -שרה רחל ולאה (שם) וז"ל "נזיר ב

ולא לשם מצוה  ט) ,לשם,  לאה:ל, ג. שם,  רחל:טז, ב. בראשית  שרה:(

ושרה  ,(בראשית ל, א) רחל באחותה .אלא כדי שמתקנאות זו בזו ,נתכוונו

לא מצאתי. אולי הכונה למה שכתב שרה: שם, טז, ה. לאה: ( הותמָ ולאה בַא

א התכונו ות לוקשה מאוד לומר שהאמה ." עכ"לל, יד דבר אחר)שם, רש"י 

  .וכבר נתקשו בזה המפרשים ,והרי קנאתם היתה לשם שמים ,לשם מצוה

ות עשו מצוה כתב טעם אחר מדוע האמה ,)ב ,י(הוריות ובתוס' הרא"ש ב

גדולה עבירה לשמה. מה שנבעלה יעל לסיסרא לא שלא לשמה, וז"ל "

אבל בעילת האמהות  ,אלא לתשש כוחו שירדם ותהרגהו ,להנאתה נתכוונה

מנין  ,וגם זה קשה מאוד עכ"ל. ."הלכך קרי להו מצוה שלא לשמה ,ןלהנאת

  .זה היה קשה למשך חכמה .ה-שלא התכונו לשם מצוה להעמיד שבטי י

דהנה נשים פטורות ממצות פריה  ,ומבאר המשך חכמה טעם חדש בזה

כיון  ,לכן אפילו שנתכונו לשם מצוה ,כמבואר ביבמות (סה, ב)ורביה 

מצוה גם נשים מלחמת באבל  ,י מצוה שלא לשמהשאינם חייבים בה הו

אפילו חתן מחדרו יוצא דבמלחמת מצוה  )מד, ב(כדאיתא בסוטה  ,חייבות

כי אף על פי שהביאה  ,נקרא העבירה של יעל לשמהלכן   ,וכלה מחופתה

 ,והוי עבירה לשמה ,היא לנצח במלחמה שהיא מצוה בה ,היא עבירה

   ומיושב הכל בסייעתא דשמיא.

דפירוש הכתוב משים באהל  ,אמרו חז"לית דבריו: תמצ 8

, שקראות האמהותשיעל תהיה מבורכת כמו  ,רך, הייותבו

כיון שגדולה עבירה שהביאה את סיסרא עליה  שים באוהל,

של האמהות שבאו אל האבות שלא לשמה. כמצוה  ,לשמה

להעמיד האמהות והרי כיוו  ,מדוע לא הוי לשמה ,ותקשו בזה

 ,דאשה פטורה מפריה ורביה ,. ומפרש המשך חכמהה-שבטי י

אבל יעל הייתה חייבת במצות  ,כמצוה שלא לשמה תלכן חשב

יוצאת למלחמת מחופתה דבמלחמת מצוה אפילו כלה  ,מלחמה

  שחייבת בה. ,לכן הוי עבירה לשם מצוה מצוה,

 

 


