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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב' שמות כא("  תקנה עבד עבריכי"

לאחר מת� תורה בו נתנו עשרת הדברות מתחלה התורה לפרט את שאר המצוות וידועה שאלת המפרשי� מדוע 
) מובא ג� ברבינו בחיי( מבאר ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב? עבד עבריינו של דווקא בדהתחיל ג המצוות ל"בוחרת התורה מכל תרי

זכר , מצד אחדבשנה השביעית העברי שילוח העבד יש בדי� של ששהתורה מתחילה בדינו של עבד עברי משו� 
כ" "  מבית עבדי�מצרי�י" אשר הוצאתי" מאר! קל  א'ה אנכי: " שנאמר הראשו�בדבור ת ג� ליציאת מצרי� הנזכר

"  היו�הזה" על כ� אנכי מצו" את הדבר לקי א' וזכרת כי עבד היית באר! מצרי� ויפד" ה: "ד עבריג� נאמר בדי� עב
עבד  הלשהשנה השביעית הרי כי , שבתמו מצות ה זכר למעשה בראשית כזו ג�ה מצויש במצד שני ו. ) טו'דברי� טו(

ולכ� המצוה הזאת ראויה  ":����""""הרמבהרמבהרמבהרמבומסכ� .  הוא שבתו�יו� השביעימו שהכ� ממש אדוהשבתו� ממלאכת היא 
   ". רומזת דברי� גדולי� במעשה בראשית,  מאדנכבדתלהקדי� אותה שהיא 

  

  )כד' שמות כא( " תחת עיןעין"
            ))))יייי""""רשרשרשרש((((    ))))ק פדק פדק פדק פד""""בבבב((((    """" ולא נטילת אבר ממש ולא נטילת אבר ממש ולא נטילת אבר ממש ולא נטילת אבר ממש,,,, דמיו למכור בשוק וכ� כול� דמיו למכור בשוק וכ� כול� דמיו למכור בשוק וכ� כול� דמיו למכור בשוק וכ� כול�שפחתושפחתושפחתושפחתוסימא עי� חבירו נות� לו דמי עינו כמה סימא עי� חבירו נות� לו דמי עינו כמה סימא עי� חבירו נות� לו דמי עינו כמה סימא עי� חבירו נות� לו דמי עינו כמה """"

שאי� מדובר בנטילת איבר ממש אלא בתשלו� "  תחת עי�עי�: "ל על הפסוק"שביארו חזמה לראיה  מביא רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
נעשה באיש נפרש את הפסוק כפשוטו ווא�  )יט' שמות כא(" רק שבתו ית� ורפא ירפא"דמי האבר ממה שאמרה התורה 

וא ג� הה צרי" הלוא המֵ&" שבת וריפוי"של� הטע� לחייבו למה א� כ"  ,אשר עשה בופי  יכה את רעהו כאשר
ראיה נוספת לכ" שאי� מדובר בנטילת איבר ממש אלא בתשלו� דמי האבר היא שאילו הוצאנו לאד�  ".שבת ורפוי"

יכול להיות מצב שהמכה  ו"י�ולא כל הטבעי� שו"הרי בני האד� שוני� זה מזה ועי� חברו את שהוציא את עינו כפי 
לכ�  ".עי� ונפש תחת עי�" ולא " עי�תחתעי� "מרה הוצאת עינו מפני שטבעו ר" מ� הראשו� והתורה אעקבות בימות 

שאי משו�  ,אבר ממשהולא נטילת אי אפשר להעמיד את הדי� הזה שיהיה שווה לכל נפש אלא א� כ� מדובר בממו� 
וא� יעשה פחות או , רו באור" וברוחב ובעומק ולא יתכ� לו לצמצ�יחבורה שעשה לו חבאותה אפשר לאד� לעשות 

  .אלא מכא� שאינו ממש אלא דמי� כדמי מה שעשה לא פחות ולא יותר, "לו עשה כ� יעשה כאשר"יותר לא קיי� 
  

  )ב כ'בכשמות ( "כי אם צעק יצעק אלי"
ואילו במצוה " צעק יצעק: "הכתוב שלפנינו בא לאחר הציווי שלא לענות אלמנה ויתו� ומופיעה בו צעקה כפולה

מש" מש" מש" מש" "מתר! ה?  וצרי" להבי� מדוע)כו' שמות כב("  אליעקכי יצוהיה : "מזכיר הכתוב צעקה אחתהשבת העבוט של 
ואילו , הלווה יהיה עשיר והמלווה יהיה עני, וא שיהיה היפו" מעמדותהשבת העבוט השהעונש על אי " חכמהחכמהחכמהחכמה

בחרב והיו נשיכ� אלמנות ובניכ� והרגתי אתכ� : "העונש על עינוי אלמנה ויתו� הוא בנטילת נשמה שנאמר
רק ו, �בממו ענישמבתחילה  אלא פוגע בנפשות תחלהאינו , ו הרבי�רחמיב, ה"דוע שהקבוי. )כג' שמות כב(" יתומי�
ו של דבר פירושש" א� צעק יצעק: "כא� הכתובלכ� אמר . ענישו בגופוה מ"קבהבתשובה לא שב א� החוטא לבסו' 
 ". �והרגתי אתכ" ה לקיי�"י נאל! הקבאז, ולא הועילוכיוו� שהעונשי� הקלי� , צעקותהרבה 

  

  )כה' שמות כג( " ואת מימיךלקיכם וברך את לחמך- א' את הועבדתם"
?" ואת מימי"" את לחמ"ובר: "סיי� בלשו� יחידא" מ "כ�לקי א את ה ועבדת�: "תחיל בלשו� רבי�הכתוב מ

את לא יבר" ה "הקבשכל ישראל ערבי� זה בעד זה והטע� הראשו� הוא משו� : מביא שני טעמי� לכ"" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה
הטע� השני הוא לפי מה . אז יבור" לחמו של כל אחד ואחדו 'עובדי הכל ישראל יהיו אלא א� כ� יחיד השל מו חל

)ה' איוב לו( "לא ימאסול כביר  ה� א: "שנאמררבי� מתקבצי� להתפלל אשר  טוב יותר כ' העבודתבשל "שאמרו חז

  .  בלשו� יחיד"  מימי"ואתובר" את לחמ" " :ראמלכ� נ לבדויני אכילה טוב יותר כשאוכל כל אחד פתו יבענואילו 

  203 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "שברשותינו מבחר תפילין ר

  ) א'כאשמות (" ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" 
את ולהציג ולהראות בממונו אד� לעשות צדקה השבא נו שלפני פרשת תרומה ללמדפני באה לת משפטי� פרש 

אחרת יהיה דינה של צדקה זו  ,גזלשמקור הממו� הוא בחשש שו� בממונו � שאיוודא וא ל הצרי"תחילה , נדיבות לבו
שנית�  "בית הלויבית הלויבית הלויבית הלוי"באר ומב. י� יוצאי� בו ידי חובהוא, "אה בעבירהבמצוה ה"די� ל מופסשהוא כדי� לולב הגזול 

שתחילה יש . )א' ישעיה נו( " ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבואטשמרו משפ: "ללמוד רעיו� זה ג� מדברי הנביא
   . זהו הסדר הנכו�. כ" צדקה אחררק ולעשות משפט 

  

   ) ה'כאשמות ( "ואם אמר יאמר העבד "
        ). ). ). ). קידושי� כבקידושי� כבקידושי� כבקידושי� כב ( ( ( (""""עד שיאמר וישנהעד שיאמר וישנהעד שיאמר וישנהעד שיאמר וישנה            אמר יאמראמר יאמראמר יאמראמר יאמר " " " "    

צרי" דוע להבי� מצרי" ו. צרי" העבד לומר את דברו שתי פעמי�, על מנת להגיע למצב של רציעת האוז�, לפי הגמרא
לפי הגמרא המבארת שהטע� " פני� יפותפני� יפותפני� יפותפני� יפות"זאת המסביר ? ברציעהאותו נדו� בכדי ש,  את דברומר ולשנותוהעבד ל

כי לי בני ישראל "ה אוז� ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי "אמר הקב: "שהעבד נידו� ברציעת האוז� הוא
חטאו של  היא עונש על הרציעה כלומר )קידושי� כב("  ירצע ולא עבדי� לעבדי� והל" זה וקנה אדו� לעצמו" עבדי�
ה "אלא הקב, ה היא לא להעניש מיד אחר החטא"והנה ידוע שהנהגתו של הקב. "חופשילא אצא "שאמר העבד 

י� סיכוי אושתרש בו א" כאשר האד� חוזר על החטא אזי החטא כבר מ, ממתי� ומצפה שהחוטא ישוב בתשובה
 א� .)שי� כקידו( " נעשית לו כהיתר,כיו� שעבר אד� עבירה ושנה בה: "ל"כפי שקבעו חז,  על חטא זהתשובהשיחזור ב

  . ענשג� בענייננו כיו� שהעבד שנה בחטאו עליו להיולכ� , נית� להעניש את האד�, כ"
  

   ) ל'כבשמות (" תשליכון אותו ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב "
)  )  )  )  ''''שמות יאשמות יאשמות יאשמות יא((((" " " "  יחר! כלב לשונו יחר! כלב לשונו יחר! כלב לשונו יחר! כלב לשונולאלאלאלאולכל בני ישראל ולכל בני ישראל ולכל בני ישראל ולכל בני ישראל : ": ": ": "אמראמראמראמרשנשנשנשנ    ה מקפח שכר כל בריהה מקפח שכר כל בריהה מקפח שכר כל בריהה מקפח שכר כל בריה"""" אי� הקב אי� הקב אי� הקב אי� הקב    לכלב תשליכו� אותו לכלב תשליכו� אותו לכלב תשליכו� אותו לכלב תשליכו� אותו 

        ))))יייי""""רשרשרשרש((((. . . . ה תנו לו שכרוה תנו לו שכרוה תנו לו שכרוה תנו לו שכרו""""אמר הקבאמר הקבאמר הקבאמר הקב
דהיינו רק מי שלמד תורה , והתנה זאת בלימוד תורה, מזו�אוצרות בגמרא מסופר על רבי שפתח לציבור בשנת בצורת 

 אמר לו "פרנסני" :רבי יונת� ב� עמר� אמר לרבינכנס , ואלו עמי ארצות אל יגשו לקבל מזו�, יגש ויהנה מהמזו� הזה
א� כ� במה : "שאלו רבי. שלא למד תורה, מרוב צניעותו ,רבי יונת� ב� עמר�נה לו ע? "הא� למדת תורה: "רבי

רבי  וצרי" להבי� את כוונתו של .)ב ח"ב(" וכעורב ככלבפרנסני " :רבי יונת� ב� עמר�ענה לו  ?"אפרנס") באיזו זכות(
שכוונת " חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר"ר המבא? מדוע בחר דווקא בכלב ובעורב" וכעורב ככלבפרנסני : " בתשובתויונת� ב� עמר�

  ראשית , רבי יונת� ב� עמר� לומר לרבי שג� לעמי הארצות מגיעה פרנסה כי ג� לה� יש זכות בתורה בשני אופני�
י הווז. למידי החכמי�לשונ� נגד תאת מצד ששותקי� ולא חורצי�   ושנית , ה� תומכי� כלכלית בתלמידי החכמי�

, לשונ� נגד ישראלאת לא חרצו הכלבי� במצרי� שמצינו שכמו  " ככלבפרנסני: "כוונתו של רבי יונת� ב� עמר�
  .  מי�בבלח� והנביא כלכלו את אליהו העורבי� שמצינו שכפי  "וכעורב"

  

  )ז' כגשמות ( "קחמדבר שקר תר"
א� ח באדמה אלא שו� דבר אינו צומ שרבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצק אומר )יב' תהלי� פה( )אמת מאר! תצמח): על הפסוק

  .האמת חשקוברי� את השקר באדמה צומכ. השקראת ? אמתעל מנת להצמיח  י�רעוזומה . אותו קוד�זורעי� כ� 
  

  )כו-כה' שמות כג( "אמלא ימיך רמספ לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את, והסרתי מחלה מקרבך"
בחי� בכתוב הקדוש שנית� לה" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה', גודל הברכה לה יזכו עובדי השל יש בפסוקי� אלו פירוט 

א� לא יהיה האד� ש, "מחלה מקרב"והסירותי : " שנאמר'שיהיה האד� בריא להתעד� בטוב ה   'א: ברכותש ושלב
" ישיאר   'ג". ועקרה בארצ"ולא תהיה משכלה : "שנאמר, ירבה לו בני�   ' ב".כל אוכל תתעב נפש�"בריא הרי 

ומברכו '  גודל רצונו לבר" את עובד הה את"קבראה המדברי� אלו ב. "אמלאאת מספר ימי" : "שנאמר, ימי�
לי�  האוְכהיוישא� , ברכהגודל ההיכר ללא יהיה , אלוהדברי� ת השלשלולא כי , בדברי� הנחוצי� ביותר לאד�

בכדי יספיק  'שית� ההרי שלא צרי" הרבה על מנת לקיימ� והמעט , שני� מועטותיחיו ו, ומשוללי בריאות, מועטי�
ת שלש" בהתקיי� א,  בהבטחה זו דבר גדולואי�, מימיואת לחמו ואת ביר" יחשב שועדיי� , צרכ�את כל לספק 

  . ה להרבות את הברכה" חייב הקבלוהלדברי� ה
  

  

 
"שיר ידידות" - שירת בקשות בנוסח מרוקו 

  20:30חברת הבקשות " מאיר השחר"   ב" ב בהדרכת בן חמו יוסף הי" ו מקיימת שירת בקשות מידי ערב שבת בשעה 
 054-6447141 אבי -  052-3268315יוסף -   לבירור מיקום הבקשות או להזמנת הקבוצה אליכם: 

  
  

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
        3268315326831532683153268315    052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רש
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