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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )כב' כבשמות ( "שמוע אשמע צעקתו,כי אם צעק יצעק אלי , ואם ענה תענה אות"

כפי , ילההוא נענש תח) י"רש�)בראשית טז( "ביני וביני�' ישפוט ה"האומר (המוסר דינו לשמי� אד� ל ש"אמרו חז
 אל אבר� חמסי שריותאמר " : שנאמר. על חבירו הוא נענש תחלהדי� המוסר כל :אבי�בי רמר א: שמובא בגמרא

 שהטע� הוא משו�  הקדוש"אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"המבאר  ו :)ראש השנה טז(" ויבא אברה� לספוד לשרה ולבכותה" וכתיב "עלי�
צעקיכי א� צעוק ",  ואלמנות ההנהגה היא שונהביתומי�א� כאשר מדובר . תחילהלבית די� של מטה שהוא לא פנה 

אבי "ה "הקבכי , " צעקתושמע אשמע"בכל זאת , מטה של די� ולא לביתה " ג� א� יפנה היתו� ישירות לקב,"אלי
  . יואל אבתחילה צעק יהילד טבעי הוא ש �וא , )ו' תהלי� סח("  ודיי� אלמנותיתומי�

 

  )ב' שמות כג( " תהיה אחרי רביםלא"
מה ,  הקדוש מבאר פסוק זה לפי הידוע שכאשר דני� בדיני נפשות וכל השופטי� מחייבי� את הנאש�"אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

אמר רב כהנא סנהדרי שראו כול� לחובה פוטרי� : "הנאש� פטור ממיתה וכפי שמובא בגמרא, "פה אחד"שנקרא 
בדי� : אמר רב כהנא [.)דרי� יזסנה("  כיו� דגמירי הלנת די� למעבד ליה זכותא והני תו לא חזו ליה?אי טעמאמאותו 

כלומר אסור , כיו� שיש חובה להלי� את הדי�? ומדוע, הנאש� פטור מעונש, שבו כל השופטי� מחייבי� את הנאש�
וא� כל , לפסוק לחובה באותו היו� אלא למחרת וזאת כדי שהדייני� ימצאו במש� הלילה נקודת זכות לנאש�

אור אור אור אור "אומר ה, לפי זה]. שלא ימצאו לא צד זכות ולכ� פוטרי� אותו מעונשמחייבי� את הנאש� הרי , מראש, הדייני�
המכשול  .זההדי� בעקבות ההדיי� כשל בה� עלול להיאשר � בא הכתוב כא� להסיר שני מכשוליהקדוש " החיי�החיי�החיי�החיי�

ויתחכ� , זכאי ש�אנהשדעתו לו,  שכל חבריו פתחו לחובהדייני�אחד מהדיי�  בהגיע משפט כזה ויראה :שו�ארה
יגרמו שיפסק דברי יוצא מכ� שו, רוב הדייני� מחייבי� אותוכי ,  יצא חייבש�אנ הרי ה"זכאי" א� אומר :לומרבלבו 

יצא זכאי והנאש� , �תקייתסברתי יצא הדי� כדעתי ושבזה , "חייב" ואומר אתחכ� כ�ל, דעתימהיפ� הדי� יהיה ה
 הרובדעתפני בדעתי את בטל יראה שאני מג� נוס& לכ� בו, " לחובהפתחו כול�"כיו� שאגרו� למצב של מ

כשתהיה סובר כלומר , "לרעותלרעותלרעותלרעותלא תהיה אחרי רבי� ", מזהיר את הדיי�בא הכתוב ומפני מצב זה , "חייב"שאומרי� 
ל תתחכ� א, "זכאי" ואתה חושב "חייב"כגו� שכול� אמרו , יצא הנידו� חייב בדינוכאשר תאמר אותה ש, סברא אחת
שהאמת היא שזה , "חייב"כדעת� שדעת� תאמר ש, "לרעותלרעותלרעותלרעות: "לכ� אמר הכתוב, "חייב"י רבי� שאומרי� להיות אחר

אמור דעת� כפי מה שידעת "מנחה אותו התורה אלא , זכאי כדעת�הנידו�  שיצאובלבד היפ� מה שנראה ל� ה
ל הדייני� מחייבי� כאשר כ: שניהמכשול ה. "�לקי�אהוא ה' כי ה, ואי� ל� להתחכ� על המשפט, במשפטי התורה

רי  ה"חייב" יאמררואה שא� א� הוא , חייבנאש� שההדיי� האחרו� נראה בעיני וג� , במשפט זהאת הנאש� 
כדי , "זכאי"הדיי� ויאמר יתחכ� כ� ל, מדעתו של הדיי�היפ�  וזהו ה," לחובהפתחו כול�" משו� יצא זכאישהנאש� 

ויש בזה ג� כ� כפיית ראש בגמר , חייב כפי סברתוהנאש� צא יבכ� ו, "חייב"רבי� שאומרי� השיוטה המשפט אחרי 
לנטות אחרי ,  לא תענה מענה על ריבכלומר, "ולא תענה על ריב: "הכתובלזה אמר , המשפט לנטות אחרי רבי�

 כשתהיה כוונת� ופירושש, "להטות"ואמר , כדי שיהיה כמשפט יחיד ורבי�, פירוש שתהיה כוונת� במענ�, רבי�
ויצא ,  כדי לנטות אחרי רבי�"זכאי"לומר דעת� ואתה מטה , חייבבדעת� בעיו� משפט התורה שהוא להטות ממה ש

  . זכהו' הדע ש, הג� שיצא זכאי היפ� דעת�,  כפי שהיאאלא אמור דעת�, חייבהנאש� 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )כ' שמות כב("  גרים הייתם בארץ מצריםכיוגר לא תונה ולא תלחצנו "
שהרי לא " וגר לא תונה ולא תלחצנו"אינו הטע� למצוה " גרי� היית� באר' מצרי� כי: " מעיר שמה שכתוב����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

, מכיו� שבני ישראל היו גרי� במקו� מסוי� ובזמ� מסוי�רק סביר שכל הגרי� בעול� יהיו חסיני� לאור� כל הדורות 
למצוה , " מצרי� גרי� היית� באר'כי",  שסמיכות העובדה שבני ישראל היו גרי� באר' מצרי�����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר , אלא

ה שומע ורואה את דמעת "היא להזכיר לנו שהקב, "וגר לא תונה ולא תלחצנו", של השמירה על כבוד הגר והחלש
גרי� באר' אלא עליו לזכור שבני ישראל היו , מצילגר ולחלש פודה ואי� לשלא יבוא אד� ויחשוב ש, העשוקי�

דמעת את רואה "ה "ויבי� מכ� שהקב,  בה� נקמההשת� ועואת הלח' אשר מצרי� לוחצי� אה ראה "הקבומצרי� 
וכ� האלמנה והיתו� לא תענו כי . א מציל כל אד� מיד חזק ממנוהוו, עושק�מיד העשוקי� אשר אי� לה� מנח� 

  ".  יבטחווועלי, בנפש�שכל אלה אינ� בוטחי� , אשמע צעקת�
  

   ) כב'כבשמות ( "אם ענה תענה אותו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע את צעקתו"
ויש להבי� את פשר , "שמע אשמעשמע אשמעשמע אשמעשמע אשמע", "צעק יצעקצעק יצעקצעק יצעקצעק יצעק", "ענה תענהענה תענהענה תענהענה תענה: "נבחי� בפסוק במספר כפילויות א� נתבונ� בפסוק 

היא תגיע לביתה כאשר מתנחמת בכ� שהיא , מצערי� אישהר שאכש, ל" זמרדכי מ�מרדכי מ�מרדכי מ�מרדכי מ� רבמסביר ה. הכפילויות הללו
שונה הדבר . שהוא מתנח� בעובדה שיספר זאת לאביו, לוהוא הדי� כאשר מצערי� ילד ומציקי� , לבעלה זאת תספר

הוא צער� יוצא מזה ש, צער�עמו את לחלוק  לספר לו ובעלאבא או אי� לה� שהרי  ,כאשר מעני� יתו� או אלמנה
וזהו פשר הכפילות . ושנית הצער שאי� לה� למי לספר וע� מי לחלוק את הצער, ראשית צער העינוי עצמו: כפול

הוא , "צעק יצעקצעק יצעקצעק יצעקצעק יצעק �א"ולכ� , בפועל העינוי הוא כפוללו עינוי אחד אבל גור� אתה "  אותונה תענהנה תענהנה תענהנה תענהעעעעא�  ": בפסוק
, ה שלקח ממנו את האבא או הבעל"נוספת יצעק על הקבופע� , הצער שגרמת לו פע� אחת על ,יצעק פעמיי�

   . ה ישמע את שתי הצעקות"הקב" שמוע אשמעשמוע אשמעשמוע אשמעשמוע אשמע"והתוצאה היא ש
 

  )ה' שמות כג( "וב עמו מעזוב לו עזוב תעזוחדלת"
 אז ,עמ�יחד רוצה להיות עמ� במלאכתו ורוצה להקי� כאשר בעל החמור דווקא שלומר ל� " עמועמועמועמו"מדגיש הכתוב 

בא  "הואיל ועלי� מוטל הדבר חייב אתה להקי� לבד"ואומר בעל החמור  א� יושב לו אבל ,אתה מחויב לסייע לו
כלי כלי כלי כלי "ה . לחדול מלעזוב לו כשאינו רוצה להיות עמ� במלאכתומותר ל�, כלומר "וחדלת מעזוב לו"מר ואהכתוב ו

סוק לעמעונייני�  � על הצבור ואינעצמ�המטילי� את ישראל בני משובה על מקצת עניי� הערה חמכא� לומד " יקריקריקריקר
 שבר רעבו� בית� להביאה�  � דבר אחר שבו יכוליהביד� לעשות באיזו מלאכה או איזפילו שיש בשו� מלאכה א

 ,"עמועמועמועמועזוב תעזוב "אלא  'דבר זה לא צוה הש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ואומר ה, מחסור�את כל לה� � תהציבור שידורשי� מו
לא תשיג ידו אז חייב כל איש את  וא� בכל ז,ל אשר ימצא בכחו לעשותות כעש להענישעל , "עמועמועמועמו תקי�הק� "

  .  די מחסורו אשר יחסר לולומישראל לסעדו ולחזקו ולית� 
  

  )יג-בי' כגשמות ( "ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו. ..ביעי תשבותשוביום ה"
ובכל אשר ", המדבר בעניי� שמירת השבת לבי� סופו, "ביעי תשבותשוביו� ה: " אי� קשר בי� תחילת הפסוק,לכאורה

" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה, המדבר בעניי� הקפדה על המצוות" י� אחרי� לא תזכירוהאמרתי אליכ� תשמרו וש� אל
"  לו�ור אנוש מוחלידה זרה כד עבודכל המשמר שבת כהלכתו אפילו עוב: "ל"זחאמרו שמה על פי , בדר� צחות

ויבוא האד� להתיר לעצמו לעבור , כלומר שמירת השבת כהלכתה מביאה למחילה על שאר העוונות. )שבת קיח(
:  הכתוב ואמרבא, עבירות או לא להקפיד על קיו� המצוות א� יקפיד לשמור שבת כהלכתה ובכ� יחשוב שיכופר לו

בכל ", אלא, ובכל זאת אל תסמו� על זה להקל במצות התורה. "ששת ימי� תעשה מעשי� וביו� השביעי תשבות"
  " י� אחרי� לא תזכירוהאשר אמרתי אליכ� תשמרו וש� אל

  

   )יט' שמות כג( " גדי בחלב אמותבשל לא"
 שהרי "מטמט� את הלב" של בשר וחלב  שטע� האיסור לבשל בשר וחלב הוא משו� ששילוב זהרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 
ולמרות שכרגע , וטבע זה נשאר טבוע בד� ואינו משתנה,  והד� מזגו רע ומוליד אכזריות,הד�במקורו בא מ� החלב 

וטבעו כוחו  ד�לע� הבשר הרי חוזר בי� את החלב  ומערבי�חוזרר שאכא� מכל מקו� , הד� השתנה ונהיה חלב
. האוכלו של בנפשות רעות  גסות ותכונההלב ומולידאת  מתיחד מטמטשר וחלב זו של ב תבוהראשו� כבתחלה ותער

ות בנפש האוכל רעות  תכונהחד מולידבידג וגבינה שנתבשלו של תערובת ש ,נו בחיינו בחיינו בחיינו בחיייייירברברברב וסי&מ,  דעת הרופאי�וכ�
להזהיר את , רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיילפי , הסמיכות של איסור בישול בשר בחלב לפרשת המועדי� נועדה. חולי הצרעתגורמת לו

הגו&  שיהיהכדי  ,הלב במאכלי� אסורי�את שלא יטמטמו , ירושלי�לבשנה שלש פעמי� לרגל ישראל העולי� בני 
  . ' הוכ� להשגת ידיעתמשלה� ז� וצלול להתבונ� בדרכי התורה ויהיה לב� 
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