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

  
  פרשהההגיגים מ

   ) א'אשמות כ( "כי תקנה עבד עברי"
ת רמזמאלא ? לפני הקניה הוא עדיי� לא עבד, הוא נעשה עבד רק לאחר הקניההרי " כי תקנה עבד"מדוע נאמר  

   )אלשי�ה(              . עול�נו של אדו, הוא כבר עבד לאדו� אחרע שהאד� שהוא הול� לקנות שיד, לקונההתורה 
  

   ) ו'אשמות כ("  ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלםהמזוזה דלת או אלהישו אל הגו"
אלא אלא אלא אלא     ,,,,ועבד שלא גנבועבד שלא גנבועבד שלא גנבועבד שלא גנב. . . . אוז� זאת תרצעאוז� זאת תרצעאוז� זאת תרצעאוז� זאת תרצע, , , , והל� וגנבוהל� וגנבוהל� וגנבוהל� וגנב, , , , אוז� ששמעה על הר סיני לא תגנובאוז� ששמעה על הר סיני לא תגנובאוז� ששמעה על הר סיני לא תגנובאוז� ששמעה על הר סיני לא תגנוב, , , , אמר רבי יוחנ� ב� זכאיאמר רבי יוחנ� ב� זכאיאמר רבי יוחנ� ב� זכאיאמר רבי יוחנ� ב� זכאי    """"

ואילו ואילו ואילו ואילו , , , , ))))ההההננננ' ' ' ' קרא כהקרא כהקרא כהקרא כהייייוווו((((    """"����כי לי בני ישראל עבדיכי לי בני ישראל עבדיכי לי בני ישראל עבדיכי לי בני ישראל עבדי""""    משו� שאוז� זו שמעה על הר סינימשו� שאוז� זו שמעה על הר סינימשו� שאוז� זו שמעה על הר סינימשו� שאוז� זו שמעה על הר סיני, , , ,  כ� תירצע כ� תירצע כ� תירצע כ� תירצע����שמכר את עצמו גשמכר את עצמו גשמכר את עצמו גשמכר את עצמו ג
            :):):):) כב כב כב כב����קדושיקדושיקדושיקדושי((((    """" וקנה אדו� לעצמו וקנה אדו� לעצמו וקנה אדו� לעצמו וקנה אדו� לעצמו����הוא הלהוא הלהוא הלהוא הל

והוא מוזכר רק בסו" , ל אינו נמנה כלל בי� עשרת הדברות שנאמרו בהר סיני"הרי פסוק זה שהזכירו חז, תמוה
אול� , א" שהפסוק אינו מפורש, אמנ�? ומה היא אפוא הטענה הנחרצת לזה שנמכר לעבד עברי, ספר ויקרא

נרמז ומוב� מאוד מתו� הדיבור הראשו� שבעשרת , בלבד ולא עבדי� לעבדי�' עבדי העניי� זה שבני ישראל ה� 
ההדגשה הכפולה הזאת , "לוקי� אשר הוצאתי� מאר% מצרי� מבית עבדי�$א' אנוכי ה: "ה אומר"הקב. הדברות

כדי ה הוציא אותנו מאר% מצרי� "באה ללמדנו כי הקב, הנראית לכאורה מיותרת, "מבית עבדי�, מאר% מצרי�"
כי לי "כ� שהרעיו� והעניי� הכתוב בפסוק . לשחרר אותנו מעבדותינו לפרעה על מנת שנהיה לו לבדו יתבר� שמו

  )ב� יהוידע(  . לשמוע" אוז�"למביני� ולמטי� , כמוב�. אכ� נכלל בי� המילי� של עשרת הדברות" בני ישראל עבדי�
  

   ) ה'אשמות כ( "ואם אמר יאמר העבד "
ורק , ויש להבי� מפני מה צרי� העבד לאמר ולשנות. )קידושי� כב(עד שיאמר וישנה " אמר יאמר: "ל דורשי�"חז 

כי לי בני "ה אוז� ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי "אמר הקב: שנינו, אלא? לאחר מכ� נדו� ברציעה
, איפוא, עיקר טע� הרציעה. )קידושי� כב( ירצע $ולא עבדי� לעבדי� והל� זה וקנה אדו� לעצמו" ישראל עבדי�

שמא יחזור בו מ� , ה חפ% בו ובתשובתו"עדיי� הקב, כל עוד לא שנה בחטא, והנה . הוא בשל חטאו של העבד
כיו� שעבר  ":כמו שמצינו .ולא יעשה עליו תשובה, השתרש בו החטא ,ואול� לאחר ששנה באיוולתו. החטא

   )פני� יפות(                   . ולכ� נענש. )קידושי� כ( "יתראד� עבירה ושנה בה נעשית לו כה
  

   )כא' אשמות כ( "אם יום או יומים יעמד לא יוקם כי כספו הוא" 
 �האד, בדר� כלל, בכל ימות השנההמציאות היא ש: היה מפרש פסוק זה על דר� המוסר מפשיסחא �רבי בונ

  �שני ימי, י�או יומי, כפור � ביו, אחד בשנה�יוישנו  $"יו� או יומי� יעמד"אבל . הליתפהאת " לחטו""נוהג 
כספו  כי",  להתפלל תפלה שלמה� אינו ק$" �לא יוק"  אז�אבל ג .ולתי בתפד�מארי� הא בה� , ראש השנהשל 
   . מרווחתאהתו שתפרנס לרק ע מכוי� הוא � הנוראי�בימיאלו  בתפלותיו � ג$" הוא

  

  )יט' שמות כא( "אּ ירפאּורפ"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (כא� שניתנה רשות לרופא לרפאכא� שניתנה רשות לרופא לרפאכא� שניתנה רשות לרופא לרפאכא� שניתנה רשות לרופא לרפאממממ"""" 

אנו את בבל ולא ר&"וכ�  "א יר&אור&", א דגושה"� ב&"רבינו בחיי כתב שרפואה מבשר וד� מופיעה בכל התנ
הרופא לשבורי  "וא, )'זירמיה (" וארפא' רפאני ה", א רפויה"בפכתובה ה "הקברפואה מ אבל )'ירמיה נא(" תהנר&
 צער וטורח דייל עבשר וד� אינה אלא מרפואה ש בזה מסביר זאתו. )'שמות טו(" רופא�' כי אני ה" )תהלי� קמז(" לב

 ולאהיא תעשיר '  ש� צער כלל כי ברכת הה בנחת אי�"אבל רפואה של הקב, והוא שיסבול הס� או המשקה המר
א� רפואת בשר וד� היא , כהר" עי� ללא יגיעה ועמל, רפויה' שרפואת ה, החפ% חיי�מוסי" . יוסי" עצב עמה

   . תומפליא לעשובשר  שנזכה לרפואה מרופא כל ". ונרפא'  הורפאנ  ": מדגישי�וו אננכ� בתפילתלו. קשה ומייגעת
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  מדרשתי " עאורלצא יו

  "ויזרע יצחק"

        """"משפטי�משפטי�משפטי�משפטי�""""    פרשתפרשתפרשתפרשת

        """"שקלי�שקלי�שקלי�שקלי�""""שבת שבת שבת שבת 
        """"ויכרות יהוידעויכרות יהוידעויכרות יהוידעויכרות יהוידע""""::::הפטרההפטרההפטרההפטרה

  טטטט"""" תשס תשס תשס תשסטטטטשבשבשבשב' ' ' ' זזזזככככ



 

 )יד' שמות כא("  בערמהוכי יזיד איש על רעהו להרגו"

   ) ד' יהושע ט( "בערמה מהו ג� השעיו"חרת בגבעוני� אהו, פע� אחת כא�, רהומסב פעמיי� $"בערמה "
אבל בגבעוני� שבערמה ". מע� מזבחי תקחנו למות" �כל ע, רמה וריחק עצמו מעדת ישראלבע להרוג דזה שהזי 

  בחלמזקרבו נתואלו , זה נתרחק מ� המזבח, בחזכו להיות חוטבי עצי� ושואבי מי� למז, לראדת ישלעקרבו עצמ� 
   )הטורי�בעל (                                   . ל"ש זצ" הראדוניאאמר 

  

  )טז' שמות כא( " איש ומכרווגונב"
� "מובא ברמב, ל"ז גאו� רבינו סעדיהמסביר זאת " מקלל אביו ואמו"לבי� " מכה אביו ואמו"פסוק זה נמצא בי� 

א� ומכי� ומקללי� אות�  אחר זמ� אינ� מכירי� אב ווכשחוזרי� ,רוב הנגנבי� ה� קטני�הלפי בכ� ש ,וברבינו בחיי
   .מיתההגנב הוא מכה ומקלל ועל כ� ראוי שיחויב לזה שבה יסהוא הוהנה הגונב 

  

   ) יז'כאשמות (" מו מות יומתואומקלל אביו " 
,  מפני שחטא הקללה מצוי יותר,:)פדסנהדרי� ( נקח , יותר ממיתת המכה,).רי� סוהדסנ(סקילה , והחמיר במיתת המקלל

 צריכה ייסור ידוהעבירה כפי מציאותה תמ,  כל היו�ידביו ואמו תמבאשהכסיל כאשר יכעוס והתקצ" וקלל במלכו ו
   )�"רמב(                            . גדול

  

  )כב' שמות כב( " צעקתואשמעצעק יצעק אלי שמע  כי אם  ענה תענה אותואם"
 את מענהבדר� הפשט נוכל לומר שלפעמי� אד�  ?"שמוע אשמע" ,"צעוק יצעק" ,"ענה תענה" ותליהכפדוע מ

 �ענוי אחד מה� שניה� מעוניכ� שעל ידי , יל את בנהלהצידה אלמנה עיניה רואות וכלות ואי� לאל הואמו , היתו�
   .ה שומע לשניה� ומענישו בכפל שיהיו בניה� יתומי� ואשתו אלמנה" והקבצועקי�ושניה� 

 "א� ענה" לכ� אמר , כביכול"בכל צרת� לו צר" א� כ� ודאי " יתומי�אבי"ה "ועל צד הרמז נוכל לומר מאחר שהקב
 מדת הדי� מקטרגת עליו למעלה והיתו� צועק למטה עקי�צו ג� אותו שהוא אבי יתומי� והלא שניה� "תענה"אז 

  )כלי יקר(                   .ה הרחמ� מקבל צעקת שניה�"והקב
  

   )כד' שמות כב("  תלוה את עמי כסףאם"
אלא שכאשר , מחסורו בריוח לכל איש ואיש די דרוששפע האת ה מורידבחסדו ' כי הטוע�  הקדוש "החיי�אור "

שדרכו , אחר  אד�אל %מתקב המגיעו וחלקו, ל הכבוד$מאישירות ינו ראוי לקבל פרנסתו בכבוד א הוא האד� חוטא
אור "מבאר הכ�  ו. עונשו וזהובפחיתות ובביזויא� יתפרנס כ� שהחוטא אמנ�  ,פרנסתואת אמור החוטא לקבל 

, "תלוה את עמי", פירוש א� ראית שהיה ל� כס" יותר על מה שאתה צרי� לעצמ�, "א� כס"" , את הפסוק"החיי�
  .ובזה רמז כי צרי� לפתוח לו משלו, אלא חלק אחרי� שהוא העני עמ�,  ל� שאי� זה חלק המגיע�תדע

  

   ) ל'בשמות כ(" בשר בשדה טרפה לא תאכלוו"
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""בהמות ליטר"בהמות ליטר"בהמות ליטר"בהמות ליטר"דר� דר� דר� דר� מקו� שמקו� שמקו� שמקו� ש. . . . וב בהווהוב בהווהוב בהווהוב בהווהאלא שדיבר הכתאלא שדיבר הכתאלא שדיבר הכתאלא שדיבר הכת, , , , א" בבית כ�א" בבית כ�א" בבית כ�א" בבית כ�""""
או , ודאי לא יאכל טריפה, בבית אביו ואמו, שלא רק בבית כשהוא נמצא במסגרת המשפחה, ולי נראה בדר� מוסר    

, כלומר, "בשדה"אבל א� הוא . אי� זו אלא נפש רעה, למה יאכל טר", או מפני שמצוי כשר, מפני שמתבייש מה�
לכ� באה , אולי תאות בשר תסיתנו שיבא לאכול לא כשר, מי להתבייש או שלא מצוי לו כשרי� לו מאש, מחו% לביתו

ויתכ� , "בשר כשר"הג� שאתה נמצא בשדה או בצבא ולא מצוי ל� , "ובשר בשדה"התורה ומזהירתו בפירוש 
  ". לא תאכלו", שתשאר תקופה ארוכה בלי בשר

ה עיירה אחת שהממשלה גזרה לפנות את בית שהית,  של פולי�דישאקברא וכמו מעשה בחייל הנזכר בספר ח 
האחת , רק בשני קברות היו הגופות שלימות, ופינו את כל המתי� וכול� היו עצמות, הקברות שלה לצור� כביש

 כיצד זה שחייל פשוט ל זהוכול� תמהו ע, והשניה של חייל אחד, היתה של רב העיירה שהיה איש צדיק וקדוש
שחייל זה היה משמש בצבא הפולני ונזהר כל הזמ� שלא לאכול ,  נודעעד שלבסו" . נשארה גופתו שלימה

והביא כמה , חרה לו מאד וציוה להביא חתיכת בשר חזיר, פע� אחת ספרו לקצי� הגוי שכ� נוהג היהודי, מפיגוליה�
 עד ,והחייל סגר את פיו ובשו� אופ� לא רצה לאכול, והשכיבו את החייל היהודי ורצו להכריחו לאכול, חיילי�

ולבסו" לאחר מאה שנה נתגלה קברו והיה , שלבסו" הכניסו בכח את בשר החזיר לתו� פיו ולא בלע עד שנחנק ומת
   )קול יהודה(                    . גדול ' קידוש הל ידי זהונעשה ע, דישאק בראונכתב כל זה בספר ח, גופו של� ורענ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   20:15  -שירת בקשות נוסח מרוקו ערב שבת 
   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"סת בית כנ  20:30 -ש "לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו מוצ

   yosbh1@gmail.com  052-3268315  בן חמו יוסףניתן להפנות לוהערות ות האר

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש


