
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 שבועהת הגיגים מפרש

  )א י'אדברים כ(" קחת לך לאשהול"
    ))))יייי""""ששששרררר((((    """"ורורורורבאיסבאיסבאיסבאיסנה נה נה נה ישאישאישאישאירה ירה ירה ירה מתמתמתמתה ה ה ה """" הקב הקב הקב הקבי�י�י�י� שא� א שא� א שא� א שא� א,,,,הרעהרעהרעהרער ר ר ר יציציציצד ד ד ד כנגכנגכנגכנג    לאלאלאלאלא דברה תורה אלא דברה תורה אלא דברה תורה אלא דברה תורה א""""

כי . אינו יכול לעמדו בווהוא ,  האד�עלה מטיל "אי� נסיו� שהקבשה זו מפרש לומד הגאו� רבי יחזקאל אברמסקי 
. ישאנה באיסוריעבור האד� ו תותרא� לא ידע נות� התורה ש משו� שרק, הנה ביפת תואר התירה תורה לשאתה

 זאת . את האיסור לוהתירה ד בנסיו�וכי לא יוכל לעמ, אד�הו� דעתו של לס אשר ירדה תורה י�מקרב, הוי אומר
 ולומר  להפטרהצדקהאי� לו כל , בכל האיסורי� והלאוי� שהוטלו על האד�, בכל שאר המצוות שבתורה, אומרת

 ) יסקמפי רבי יחזקאל אברמ(               .  אחרת התורה היתה מתירה אות� בה�ודוודאי יוכל לעמ, איני יכול או איני מסוגל
 

  ) ד'כבדברים (" קם תקים עמוה"
    . . . . ))))ריריריריספספספספ ( ( ( (""""� עמו� עמו� עמו� עמויייי הק� תק הק� תק הק� תק הק� תקרררראמאמאמאמננננ ש ש ש שררררפטופטופטופטו, , , , וק פרוקוק פרוקוק פרוקוק פרוקרררר  מצוה לפ  מצוה לפ  מצוה לפ  מצוה לפייייל ועלל ועלל ועלל ועלייייהואהואהואהוא, , , ,  לו לו לו לוררררואמואמואמואמשב לו שב לו שב לו שב לו ייייהל  והל  והל  והל  ו""""    
. יתבר  צרי  להשתדל בעצמו לקיי� את הדבר' לומד מפסוק זה שאד� המבקש דבר מאת ה" חפ! חיי�"ה 

 #א משתדל לנצור פיו ולשונווה" י מדבר מרמהותנצור לשוני מרע ושפת"ה בתפילבנוס� לבקשתו א� , למשל
זה כלול במשמעות של הק� ? ה" יבקש זאת מאת הקב אי, אול� א� הוא עצמו אינו נשמר.  מ� השמי�רוהויעז

 "יטהרהבא ל" #בקשותינו בתנאי שג� אנו נשתדל בבחינתו לקיימנוה מוכ� לחוש לעזרתנו "הקב.  עמו #תקי� 
א בתפילה לסייעתא דשמי 'הלאור זה נראית התנהגותו של אד� הפונה אל . "מסייעי� בידו "–אזי מובטח לנו 

 )"חפ! חיי�"משלי ה(מחיש רעיו� זה במשל נפלא מ" פ! חיי�ח"ה .מגוחכת ומוזרה ביותר, השתדלות מצדובלא כל 

ניגש לאחד הגבירי� בעיר בבקשת הלוואה לצור  עסקה שנזדמנה לו היות ועסקה זו יכולה  שענימסופר על   
הלואה א  התנצל שאי� לו כרגע את הסכו� וביקש מהעני לגשת הגביר ניאות לתת את ה. להצילו ממצבו הדחוק

בשעה המיועדת השתדל הגביר להיות בביתו והמתי� לעני . אליו הביתה בשעה מסויימת על מנת לקבל את הכס�
למחרת פגש העני את הגביר ושוב ביקש ממנו הלוואה לצור  עסקה .שיבוא לקבל את ההלוואה א  העני לא הגיע

לביתי ואת� ל  את אשר אתה בוא ,   עוד אתמולהלא אמרתי ל:  עונה לו הגביר. ו ממצבו העגו�האמורה להוציא
.  ל בוא היו� לביתי והכס� יהיה נתו�א� תרצה , לא נורא, א . הגעתולא בבית אתמול חכיתי ל   פילוא  ,מבקש

בו העני ברחוב וחזר ו� השלישי שוב פגע בי .לא באה והעני להמצא בביתו בשעה הקבועהשתדל הגביר ב שו
ר ברוחו וגער גבילא עצר עוד ה. הלוואההריהו זקוק ביותר לדחוק וומצבו , עסק נזדמ� לו: ופתח בפזמו� הידוע

או שלשו� ל בא אלי אתמו כי אילו היית נצר  היית. אינ  צרי  כלל לכס�. אני שאי� אמת בפי רואה : בו בנזיפה
אומר דברי� , אינ  אלא מתעתע. קבל את הכס� שהכינותי בשביל היית מאז  וחכיתי ל  בביתי ונובשעה שקבע

ות� בלבנו ... כ� תחננו" :מתפללי� אנו בכל יו�, דומי� לאותו עני, אומר החפ! חיי�,  אנו. בפי  שאי� לב  עמה�
וכיוצא באלו ..." חננו מאת  דעה בינה והשכל", "...והאר עינינו בתורת ", ..."להבי� ולהשכיל לשמועבינה 

לתת בלבנו להבי� את תורתו , בינה והשכל, אי� ספק שהוא יתבר  מוכ� לחו� אותנו בחכמה . תחינות ובקשות
מסייע הוא ידי עושה מצוה ומוכ� להשפיע עליו ככל , אדרבה. אי� א� פע� מניעה, כביכול, מצידו הוא. הקדושה

. וש� לקבוע עתי� לתורה, בית המדרש ל#כלומר  ,לבוא אליו לביתו #א  דבר אחד הוא דורש מאתנו. אשר יבקש
בשעה שאנו מתפללי�   .בעוונותינו הרבי� אי� אות� בקשות שבתפילה אלא בקשות מ� השפה ולחו!, אול� 

אבל משאנו נפני� והולכי� מבית הכנסת ,  ההלוואה לנו אתהאנו מבקשי� ממנו שילוו, ומשוחחי� איתו כביכול
למחרת אנו חוזרי� . ושוכחי� לגמרי את כל מה שבקשנו,  הזהאנו משקיעי� ראשנו ורובנו בהבלי העול�

קחו עמכ� . )הושע יד(" 'קחו עמכ� דברי� ושובו אל ה ":זהו שאמר הנביא   .ואחרי כ� חוזרי� ושוכחי�, ומבקשי�
ואז , תנו דעתכ� היטב על בקשות אלו שאת� מבקשי� מלפניו! אל תשכחו אות�, אות� דיבורי� שאת� מדברי�

 )לקח טובלפי ילקוט מעובד (            .תהיה התשובה שלימה, אזי". ' אל הושובו" –
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למען  צירך בשדה ושכהת עומר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה  כי תקצור ק"
  )יט' כזדברים ( "יך בכל מעשה ידיךקל-א' יברכך ה

י  בכל מעשה קל#א' למע� יברכ  ה "ה מבטיח ברכה מיוחדת "הקב, במצות שכחה, שכא�" תוספת ברכה"מעיר ה
   . אי� שו� הבטחה מיוחדת לשכר המגיע למקיימ�)י# ט'יטויקרא ( בעוד שלגבי מצוות לקט ופאה "ידי 

, זאתו, לזכורמאוד רוצה הוא שלא לשכוח דבר שות על מנת אד� לעשות תחבולהיש בכח בכ  ש, ומסביר את ההבדל
קשר� על "מרומז בפסוק רעיו� זה . הדבר שעליו לזכוראת סימ� יזכור שיעשה לו איזה סימ� וציו� וכאשר יביט ב

וזה , )או על היד(כמו שנוהגי� רבי� שקושרי� איזה דבר בצואר , באורוש, )ג' משלי ג("  כתב� על לוח לב ,גרגרותי 
ל לוח כתב� ע" ,לכשתקשור דבר על צואר  לסימ�,  כלומר"קשר� על גרגרותי ", שעליה� לזכורלה� את מזכיר 

 .  בטחו� לזכירה כמו כתובי� על לוח לב היהיה ל  ז" לב 
ותכונה זו . 'עבור זה יברכ  ה, כי יע� שלא עשית תחבולה וסימ� שלא לשכוח עומר בשדה, ולכ� כונת הכתוב כא� 

    .במצות שכחה ולא במצות פאה ולקטדווקא  תשייכ
 

 ) ד' בכדברים ( "לא תראה חמור אחיך"
   )ד' שמות כג(" ויבךכי תפגע שור א" 

ומתר! על פי " מש  חכמה"זאת שואל ה? "אויב "כתוב ואילו בפרשת משפטי� " אחי "מדוע בפרשתינו כתוב 
. שההיתר לשנוא יהודי הוא א� ראה שעבר עבירה" לבב באחי  את לא תשנא "ב וכת על ה:)קיג( פסחי�המבואר ב

 א� הודייא לשנומותר ה יה, ושדגוי קכהני� וממלכת ראל ע� ישאשר היו כהעגל חטא  בפרשת משפטי� לפני, לכ�ו
ג� ,  רבי�בעונותישראל נכשלו שר חאאחר חטא העגל ו, בפרשתינו, אבל, "שונא " לכ� כתוב עבירה שעבר ראה בו

רק ו, כמה מכשולי� ופקפוקי�בה� א� יפשפש במעשיו ימצא כי , אותואסור לשנוא  חטאש� בחבירו דא� יראה א
אמרו כפי ש, זהכאד� קשה למצוא היות ואבל , אותו לשנוא  יכולרכיודיק תמי� בדו סר מרע וצעצממי שהוא ב

 ."אחי " לכ� כתב :)סוכה מה(" ראיתי בני עליה והמה מועטי� "
 

 ) א'דברים כב(" השב תשיבם לאחיך ,לא תראה את שור אחיך את שיו נידחים והתעלמת מהם" 
    ))))האבידההאבידההאבידההאבידה((((והיא והיא והיא והיא , , , ,  כה� כה� כה� כה�))))מוצא האבידהמוצא האבידהמוצא האבידהמוצא האבידה((((היה היה היה היה     ????כיצדכיצדכיצדכיצד. . . .  שאי אתה מתעל� שאי אתה מתעל� שאי אתה מתעל� שאי אתה מתעל�ופעמי�ופעמי�ופעמי�ופעמי�, , , , פעמי� שאתה מתעל�פעמי� שאתה מתעל�פעמי� שאתה מתעל�פעמי� שאתה מתעל�    ####והתעלמת והתעלמת והתעלמת והתעלמת """"

הוא לאד� חשוב לשאת אות� הוא לאד� חשוב לשאת אות� הוא לאד� חשוב לשאת אות� הוא לאד� חשוב לשאת אות�     שגנאישגנאישגנאישגנאי, , , , כגו� שק או קופסא גדולהכגו� שק או קופסא גדולהכגו� שק או קופסא גדולהכגו� שק או קופסא גדולה((((ואינה לפי כבודו ואינה לפי כבודו ואינה לפי כבודו ואינה לפי כבודו , , , , היה זק�היה זק�היה זק�היה זק�    אואואואו, , , , בבית הקברותבבית הקברותבבית הקברותבבית הקברות
    ))))לבעליהלבעליהלבעליהלבעליה    שיאל! לבטל את עבודתו בהשבת האבידהשיאל! לבטל את עבודתו בהשבת האבידהשיאל! לבטל את עבודתו בהשבת האבידהשיאל! לבטל את עבודתו בהשבת האבידה, , , , של מוצא האבידהשל מוצא האבידהשל מוצא האבידהשל מוצא האבידה ( ( ( ( או שהיתה מלאכה שלו או שהיתה מלאכה שלו או שהיתה מלאכה שלו או שהיתה מלאכה שלו))))ברשות הרבי�ברשות הרבי�ברשות הרבי�ברשות הרבי�

    .).).).)לללל    בבא מציעאבבא מציעאבבא מציעאבבא מציעא((((    ".".".".''''מה�מה�מה�מה�    והתעלמתוהתעלמתוהתעלמתוהתעלמת''''לכ  נאמר לכ  נאמר לכ  נאמר לכ  נאמר , , , ,  משל חברו משל חברו משל חברו משל חברו))))יהיהיהיהבדמבדמבדמבדמ((((מרובה מרובה מרובה מרובה 
לאחר שגמר את הדי� . נזדמ� לדי� תורה לעיר סמוכה שפע� אחת' רבה של לודז, ומספרי� על הרב אליהו חיי� מייזל

וכי כ  כבודה של , רבנו: אמרו לו. שלו ביקש שיובילוהו לבקר אלמנה אחת בעיר שהיתה קרובת משפחה ,תורה
 .את קרובתו ותבוא אליו ישלח נא רבנו את שמשו ויקרא? לבקר אלמנה עלובה זו בביתה יטריח את עצמותורה ש

' והתעלמת': "ל"א� על פי כ� דרשו חז, "להתעל� לא תוכל ") ג'דברי� כב(נאמר בתורה אצל אבידה : השיב לה�
נאמר קרובי�   לגביידה א  כל זה דוקא בעניי� אב כגו� שהיה זק� ואינה לפי כבודו,"מתעל� פעמי� שאתה

שאפילו זק� ורב  ,מכא�". פעמי� שאתה מתעל�"ל "חזעל זה אמרו ש לא מצינוו, ) ז'ישעיה נח( "ומבשר  לא תתעל�"
 ...כמה וכמה על אחת, בקרובה אלמנה עניה, וא� בכל קרובי� כ . מקרוביו אינו רשאי להתעל�" שאינו לפי כבודו"
 

 )ז' דברים כב(" שלח תשלח את האם"
מתו  שהוא משלח ? הכיצד, רחמי� על כל העול�מידת ההתעוררות גור� ל, אומר רבנו בחיי, ת שילוח הק�ו� מצוקי

על חרב� קנה ובוכה דואגת  מצטערתהיא כשהא� חוזרת לקינה ורואה שאי� הבני� ש� , ולוקח את הבני�את הא� 
בקש ל העופותהשר הממונה על ניע את זה מצער גדול ,  הולכת ורוצה לאבד את עצמההצערגודל חוק בניה ומיור

ממשי  שפע רחמי� על כל  )תהלי� קמה( "ורחמיו על כל מעשיו"ה שכתוב בו "והקב,  על הא�ה"רחמי� מהקב
לעורר רחמי� על כל הא� גור� המקיי� מצוה זו ומשלח , זהו שאמרנו.  והצריכי� רחמי� ומרח� עליה�המצטערי�

כלומר אותו השלוח יהיה לטוב ל  והארכת , "ע� ייטב ל  והארכת ימי�למ" :וזהו שאמר,  לו עמה�וטובהעול� 
  : בסבת הרחמי�היא  ימי�כי אריכות , ימי�

 

 )ח' דברים כב(" כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו"
 א� יחסר מ� הבית לנו שלרמוז". להנופ"ישאר כמני� , "מעקה גג "מספר את " בית"סיר ממספר חא� ת, ד"ל בס"נ 
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