
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  

   )ו' שמות כא( "לעולם ועבדו במרצעאזנו  את אדניו ורצע ...אל הדלת והגישו"
 תועבדהוק� בחייו מפני במצבו שהוא מואס הרי , �אדושל ה ועבד שעומד ברשות, רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר  ,יטבעאופ� ב

יהיה עליו אדו� ש שדורישאר בעבדותו ומבקש לה, טבעיבאופ� לא , זהאילו העבד הו, ב� חורי� ותהיל והומתאוהוא 
להישאר אצלו משו� בחר העבד ש ,האדו� עצמואותו שהוא  הדי�לכ�  ,מחודש מאדשהוא דבר , ה"קבה זולתאחר 

בר יאהכדי שילקה אותו את זו שירצע אותו בדלתעל מנת  י�דית הלפני באותו האדו� מגיש אותו , ואות הבואהוא ש
 "כי לי בני ישראל עבדי�" :כתובעבר על מה שוהל� וגנב או מפני ש "לא תגנוב"סיני מעמד הר בששמע בכ�  שחטא

 תנכר לאדו� העליו� אשר הזהירשמטא וחאופ� מדובר בכל ב. לעצמו אדו�ולא עבדי� לעבדי� והל� וקנה  )'ויקרא כה(
לפי , זו הסיבה. 'ה עול מצותאת פורק ממנו  עבדהכעת זולתו ולמישהו אחר  מעבדותאת ישראל במעמד הר סיני 

כי תקנה ישראל "או שיאמר , היה ראוי שיאמר כ�למרות ש "כי תקנה עבד ישראל: "הכתובלא אמר ש, רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
איננו לכ� הוא בא כנגד מה ששמע במת� תורה וא אחר מת� תורה והבל לתקהש� נכבד ש הוז "ישראל"כי , "לעבד
לפני הש� שהיה לה� לישראל בהיות� במצרי�  הושז, "עברי"בש� רא לו קוהכתוב ו "ישראל"יקרא בש� להראוי 

  . )טז' שמות ז(" לוקי העברי�#א"שנאמר , תורהקבלת ה
  

  )ו' כאשמות (" ועבדו לעולם"
ובתו� שש , עבד עברי שנמכר בזמ� שהיובל נוהגמה קורה ע� , עבד עברי נוהג אלא בזמ� שיובל נוהגדי� שאי� ידוע 

עבד די� שאי�  כיו�הא� , עשרת השבטי� שלא היו כל יושביה עליה ותכמו בגל, בטלו היובלותהשני� שהוא עובד 
� כ� חוזרת השאלה גו? לעול�נשאר עבד הוא , אולי להיפ�או מיד עבדותו  הפקע, יובל נוהגשהרי אי� ה ,עברי נוהג

 הוי אפקעתא דרחמנאנוהג א� היה יובל , יובלשנת היוצא רק באלא הנרצע שאינו יוצא בגרעו� כס% לגבי העבד 
מש� "מדייק ה ?כל חיי האדו�לנשאר עבד לעול� הרי הוא , בטלהתשלאחר , וא� לא היה יובל. והוא יוצא לחופשי

  .א� יהיה יובלאלא שהוא עובד אותו לעול� דהיינו , לפי פשוטושזהו  "ועבדו לעול�"הכתוב מ" חכמה
  

 ) אכ 'אשמות כ(" ך אם יום או יומים יעמודא"

הישאר להוא מסוגל להחזיק מעמד וא� המוכה  העבד את �ידי� אומהדשבית הוא י� דהש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה
א� אמדו אותו בי� הדי� והעריכו שהוא ו, אותו �פוטריוא� לא אזי היו , בחיי� עשרי� וארבע שעות לאחר ההכאה

וכמו , שהרי יצא זכאי כבר, אי� להעניש את המכה, מסוגל להחזיק מעמד והוא בכל זאת העבד מת לאחר ההכאה
היות , "יחיה" וא, "א� יו� עמד"נאמר ולא  "יעמוד"כעת ברור מדוע נאמר ו ,לחיי� ב� חורי� די�מואשבית הדי� 

 . להתקיי� יו� או יומי�אותו שיוכל  די� אמדהשבית 
  

   )כו' שמות כב( "ושמעתי כי יצעק אלי והיה"
זה אבדה גלל ידמה בנפשו שבהרי שלא דל האזנו מזעקת את שא� העשיר יאט� כוונת הכתוב לומר  "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"לפי ה

אני איני כמותו אלא , כלפי הדלאכזרי עשיר כי א� ה ".ושמעתי" ,אני מבטיח, "יצעק אלי יכוהיה ", תו של העניותקו
  ". ו"תראו וכ� תעשו בק"בבחינת ממני ועליכ� ללמוד  "ושמעתי כי חנו� אני"
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  )א' כאשמות ( "ואלה המשפטים"
עד &והשביעית , אד� לחברוהבי� דיני� ש, ב משפטי�"מרמז על שזה מ חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופרההההמבאר בגימטריה מ&ב  "ואלה"

   .שממצוה זו מתחילי� הדיני� שבי� אד� למקו�, תשמטנה&
  

  )ו' שמות כא(" במרצעורצע אדוניו את אזנו "
    במצורעבמצורעבמצורעבמצורע    ונאמרונאמרונאמרונאמר    """"אזנואזנואזנואזנו    אתאתאתאת    אדוניואדוניואדוניואדוניו    ורצעורצעורצעורצע""""    כא�כא�כא�כא�    נאמרנאמרנאמרנאמר    ,,,,שוהשוהשוהשוה    לגזרהלגזרהלגזרהלגזרה    """"אז�אז�אז�אז�""""    """"אז�אז�אז�אז�""""    לללל""""תתתת    ????שמאלשמאלשמאלשמאל    שלשלשלשל    אלאאלאאלאאלא    אינואינואינואינו    אואואואו    הימניתהימניתהימניתהימנית""""
""""�            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (הימניתהימניתהימניתהימנית    כא�כא�כא�כא�    א%א%א%א%    הימניתהימניתהימניתהימנית    להל�להל�להל�להל�    מהמהמהמה) ) ) ) ידידידיד    ויקראויקראויקראויקרא((((    """"הימניתהימניתהימניתהימנית    אזנואזנואזנואזנו    תנו�תנו�תנו�תנו

הרי יש כלל בכל המצוות שצרי� לעשות� ? ימי� או שמאל, מה כא� השאלה" חנוכת התורה"שואל רבי העשיל ב
בשעת מת� תורה היה ש )ב' שיר השירי� א( "פיהו ישקני מנשיקות" :על הפסוקהמובא במדרש פרש על פי מו? בימי�

ז� וא שמעה ,נרצעהעבד מחמתו ש ,"לא תגנוב"הדיבור שצא יו. ה לשמאל� של ישראל"הדיבור יוצא מימינו של הקב
  . שמדובר באוז� ימי� והוזרה של בג"לכ� למדו חז, לפי כ� היינו אומרי� שדווקא אוז� שמאל היא שתרצע ,שמאל

  

  )יז' שמות כב(" לא תחיה מכשפה"
מצות "הרי שיש עלינו , חייב מיתה אטוחהשהיות  "מות יומת"בית די� נאמר חייבי מיתות שבכל  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

 מותמכשפה "אמר נלא בעניי� המכשפה אבל , )ז 'דברי� יז( "ובערת הרע מקרב�"מה שנאמר בבחינת  ולהמית "עשה
מפני הוא  והטע�. לא נחיה אותהש "תעשה לא"מצות זהיר אותנו בכא� הכתוב ומהחמיר אלא , כמצות עשה" תמות

החמיר בה  דהיינו היא מחטיאה את האחרי� לכ�, "אחריה נפתי�רבת המהומה והשוטי�  'טמאת ה"היא המכשפה ש
כ� ו, )ט '� יגדברי( "לא תחמול ולא תכסה עליו"שנאמר כגו� במסית , בכל מרובי התקלה� נוהג הכתוב וכ, בלאוהכתוב 

  . )לא 'במדבר לה( "לנפש רוצח אשר הוא רשע למותולא תקחו כופר " ברוצחאמר נ
  

וחרה . אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו. כל אלמנה ויתום לא תענון"
  )כג-כא' שמות כב( "אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים

ומבאר שכאשר מעני� ? "צעק יצעק", צעקהבו ,"ענה תענה", עינויות בליכפה� יעניהקדוש מה " אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"שואל ה
ה ענהיה מעטרת בעלי לא את אויה לי כי לולא חסרתי "אומרת והיא , אלו% נעוריה, לה את בעלהר יזכזה מהאלמנה 

לכ� ". אויה לי על אבי כי לעת כזאת היה בעזרי"אומר וא וה, את אביוזה מזכיר לו יתו� כאשר מעני� ו ,"אד�ה אותי
העינוי . ב, לכל אד�כפי שהוא העינוי . א: כפוללהודיע שהעינוי שלה� , "א� ענה תענה אותו כי"הכפילות  הבא

והיתו� בוכה על , עכשיומות אישה ומתמרמרת עליו כאילו מת את זוכרת האלמנה . אשר חסר לואת אחד מזכיר לכל 
צעקה אי� זו  "א� צעוק"כ� ל. עינוי כפולדהיינו  "תענה אותו"ג�  הואאלא אחד אינו  "ענה"שהעינוי , צאיו. אביו

וכ� , על מות אישהנוספת וצעקה , האלמנה תצעק צעקה על מציאות העינוי. שהוא כפול "יצעק"לא אחת בלבד א
על שמיעה אחת , שתי שמיעותיש כא�  "שמוע אשמע" ,ה"אומר הקב, וג� אני. היתו� יצעק על שברו ועל יתמותו

כי וקבע ", מענהמי שכל עונש שמגיע ל, "והרגתי אתכ�"אמר נעל העינוי . ת חסרונ�על הזכרשמיעה נוספת העינוי ו
והיו ", שכח מלבשהמת נאלמנותה אחרי את לאלמנה  ריעל אשר הזכעונש נוס% ו. )כג 'משלי כב( "את קובעיה� נפש

כ�  ,לעול� נשאיוכלו להיעדי� על מיתת בעליה� ולא שלא יהיו  ):בבא מציעא לח(ל "זחשאמרו  "נשיכ� אלמנות
בניכ� : "נאמר יתמותואת יתו� לועל אשר הזכרת . לה את הנשכח הזכרתש לוזה כעונש ע, לא תשכחשאלמנותה 

א%  כלומר ):לחבבא מציעא (ל "זחכמו שאמרו , � לנכסי אביה�אות שלא יורידוכיו� לה� תמיד תיזכר תמות� י, "יתומי�
  . מדה כנגד מדה, בגדולת� לא תשכח יתמות�

  

  )כו 'כבשמות (" חנון אני כיושמעתי "
מומל� לפיכ� , ה"הקב זולתאתו חונ� מי שיכל צועק שאי� לו לחונ� ה "שכוונת הכתוב לומר שהקב "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

ה "כי באופ� הזה הוא יגרו� לכ� שהח� שלו מאת הקב, לאד� שהוא יחונ� את העני בכ� שמשיב לו את העבוט
   .ולפרנס אחרי�להלוות תמיד ל ויוכ, יתמיד

  

  )ז' שמות כד(" כל אשר דיבר ה׳ נעשה ונשמע"
שיקבלו עשו וישמעאל אחרי זר יח ישראל ידעו שהקב&השאומר ש "תורת חיי�"הרב  שופירמביא את  אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

 כ�ומשו� , ישמעאל שלא רצה נגדכ "ונשמע", נגד עשו שלא רצהכ "נעשה"ישראל אמרו  לכ�ו, וה� סרבוהתורה את 
כי , מעשיה� כעורי�א� � נאה משאלו  רשעי�ומבאר רבינו ש. לעשו תחילהנה לפי שהקב&ה פ "נעשה"את הקדימו 

ישמע פירושו  "ישמעאל"מו כ� הש� וכ, מאמר הקב&האת  לא רצה לעשותאילו הוא מלשו� עשיה והוא  "עשו"הש� 
שאנחנו ישראל אמרו ולכ� . אזנואת אט� בפועל הוא ו ,"ל# שומע אמרי א"היה צרי� להיות ולפי הש� הוא ל #א

  .לשמוע שהיה לוישמעאל נגד כ "ונשמע", לעשות היה לועשו שכנגד  "נעשה" �חסרונאת נשלי� 
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